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األنـام الدين والصالة والسالم عىل سيد الحمد هلل عىل هدايته ونعمته وبالئه وله الثناء متواصالً حتى يوم 

 :رسول الهدى واملحبة والسالم وعىل آله وصحبة مصابيح الدجى العظام وبعد

فإن الرتبية صناعة اإلنسان، وأداة إعداده ملتطلبات الزمان فحيثام حسنت وجادت أدواتها حسن املصنوع 

 .مجال وأوانكل  وصار النجاح حليفة يف املنتجوجاد 

وإعدادهم وتنميتهم يف املعارف واملهـارات والوجـدان عليهـا تقـع واملناهج أداة الرتبية يف صناعة األفراد 

 .مهمة البناء املعريف واالجتامعي والقيمي والجسمي ألبناء املستقبل

 والحياة ال تعرف الركود والثبات فال بـد مـن ارتقـاء املنـاهج وملا كانت مهمة الرتبية إعداد األفراد للحياة

 . كافـة يحصـل يف مجـاالت الحيـاةيها إىل مستوى التطـور والتعقيـد الـذبوصفها وسيلة الرتبية يف تحقيق مهمت

ًوتأسيسا عىل ذلك تطور مفهوم الرتبية ومفهوم املناهج الرتبوية ومل يعد مقبـوالً مـن املـنهج الرتبـوي أن يبقـى 

 أن نهجً أصـبح مطلوبـا مـن املـفها غايـة بحـد ذاتهـا إمنـابوصًمتمحورا حول املادة الدراسية وشحن األذهان بها 

  عىل متغرياتهـا ومسـتحدثاتها وعـىلاألفراد لقيادة الحياة والسيطرةيستجيب ملتغريات الحياة ومتطلبات تأهيل 

االتجاهـات الرتبويـة الحديثـة والفلسـفات هذا األساس ظهرت الكثري من التصميامت للمناهج الرتبوية يف ضوء 

 .الرتبوية التي تستند إليها هذه االتجاهات

علم أو املدرس هو العنرص الفاعل يف عملية تنفيذ املنهج فال بد من أن يكـون عـىل بينـة مـن وملا كان امل

ًحركة التطور يف املناهج التعليمية والتصميامت الحديثة لها وخصائصها وعنارصها ليك يكون قادرا عىل التعامـل 

لحاجـة إىل أن تكـون مـادة مسـت الـذلك .  التطبيقـيمعها ووضع الخطط الفاعلة لتنفيذها يف الواقـع العمـيل

ًاملناهج جزءا مهام يف برنامج إعداد املدرسني يف كليات الرتبيـة واملعلمـني، وملـا كانـت طرائـق التـدريس تشـكل  ً

 ًعنرصا من عنارص املنهج ولها الدور الرئيس يف تنفيذه أصبحت دراستها مكملة لدراسة املنهج ومالزمة له وعـىل

 

مقدمة     



 املناهج الحديثة وطرائق التدريس
 

16 

ج وطرائق التـدريس مـن املـواد األساسـية يف بـرامج إعـداد املعلمـني واملدرسـني  هذا األساس كانت مادة املناه

وطلبة كليات الرتبية واملعلمـني مـا  ًوانطالقا من هذه الحقيقة رأى املؤلف أن يضع بني أيدي املدرسني واملعلمني

ًيسـه مشـددا عـىل ميكن أن يفيدهم يف اإلملام مبفهوم املنهج ونظرياتـه، وأسـس بنائـه، وعملياتـه، وطرائـق تدر

 :ته واألسس التي يقوم عليها فجعل كتابة يف أحد عرش فصالً هياميماملفهوم الحديث للمنهج وتص

 املنهج بني التقليد والتجديد: الفصل األول

تناول فيه املفهوم التقليـدي للمـنهج واملبـادئ األساسـية التـي يقـوم عليهـا، واملفهـوم الحـديث للمـنهج 

 .ونظريات املنهج,  املؤثرة فيه وأنواع املناهجلماميزاته والعووسامت املنهج الحديث و

 عنارص املنهج: الفصل الثاين

عرض فيه أهداف املنهج، ومصادر اشتقاقها، وتصـنيفاتها، ومسـتوياتها ومعايريهـا، واملحتـوى، ومكوناتـه، 

لتعليميـة، ومعـايري اختيارهـا غري املبارشة وتنظـيم املحتـوى، ومعـايري التنظـيم، واألنشـطة ا ووالخربات املبارشة،

 .والتقويم ومجاالته وأنواعه، ورشوطه

 أسس املنهج الحديث: الفصل الثالث

ـاس  ـة، واألـس ـس االجتامعـي ـية واألـس ـس النفـس ـة، واألـس ـس املعرفـي ـفية، واألـس ـس الفلـس ـه األـس ـرض فـي ـع

 .لوجي والبيئيوالتكن

 تصميم املنهج التعليمي: لرابعالفصل ا

، والعوامل املؤثرة يف تصميم املنهج، وخطوات تصميم املـنهج، واتجاهـات تصـميم املـنهج تناول فيه أهمية التصميم

 .ومناذج من تصميم املنهج، وأنواع تصميامت املناهج املختلفة

 تنفيذ املنهج: الفصل الخامس

لرتبويـة تناول فيه عوامل تنفيذ املنهج، واملبادئ العامة التي يجب مراعاتها يف تنفيذ املنهج، واالتجاهات ا

فيـذ املـنهج وعمليـات تنفيـذ تقوم عليها عملية التنفيذ وفعاليات الطالب وطرائق التدريس يف تنالحديثة التي 

 .املنهج

 تقويم املنهج: الفصل السادس

عرض فيه رشوط تقـويم املـنهج، وأخالقيـات التقـويم، ومجـاالت التقـويم يف املـنهج، وأغـراض التقـويم، 

 .يم املنهجومراحل التقويم ومناذج تقو



 اتاملحتوي
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 تطوير املنهج: الفصل السابع

هوم التطوير والحاجة إىل التطوير، وأسس تطوير املنهج وأساليب تطـوير املـنهج، وخطـوات عرض فيه مف

 .تطوير املنهج، والرشوط الالزمة لعملية تطوير املنهج، ومجاالت التطوير، ومعوقات التطوير

 تهالكتاب املدريس ومعايري صناع: الفصل الثامن

عرض فيه العالقة بني املنهج والكتاب املدريس، واألسس التي تقوم عليها صناعة الكتـاب املـدريس، ودليـل 

املعلم وعالقته باملنهج والكتاب املدريس ومحتويات الدليل، وعنارص الكتـاب املـدريس، ومعـايري تقـويم الكتـاب 

 .املدريس

 التدريس مفهومه وأسس ومهامته: الفصل التاسع

 مفهوم التدريس، والتعليم، والتـدريب، والطريقـة، واالسـرتاتيجية واألسـلوب وعنـارص العمليـة عرض فيه

التدريسية، وأسس التدريس الفاعل، ومعايري الطريقة الجيدة، والعوامـل املـؤثرة يف اختيـار الطريقـة، ومهـامت 

 . وتصنيفات طرائق التدريسسالتدري

 طرائق التدريس القدمية: الفصل العارش

وعيوبهـا وميزاتهـا، يع وخطواتهـا مالتستها وعيوبها وميزاتها، وطريقة طريقة املحارضة وخطوا. يهفعرض 

ة، وخطواتها وأساليبها وميزاتهـا وعيوبهـا، والطريقـة االسـتقرائية وخطواتهـا وميزاتهـا وعيوبهـا، وطريقة املناقش

 .والطريقة القياسية، وخطواتها وعيوبها وميزاتها

 ائق التدريس الحديثةطر: الفصل الحادي عرش

عرض فيه، كل من طريقة املرشوعات، والوحدات، وحل املشكالت، واالكتشاف والـتعلم باللعـب، ومتثيـل 

األدوار، والعصف الذهني، والتعليم املتاميز، والحقيبة التعليمية والتعليم املربمج والتعليم اإللكرتوين، وخطـوات 

 . من الطرائق املذكورة، وميزاتها وعيوبهاكل

وآخر قويل أن الحمد هلل آمالً أن أكون أسهمت مع من سبقني من باحثني وعلامء أجالء يف تقـديم خدمـة 

 . ومنه التوفيقالـلـهٍللمعلمني واملعلامت قادة األجيال وصناع الرجال لبناء غد أفضل بإذن 

 املؤلف
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 املنهج بني التقليد والتجديد
 متهيد

ن لوازم الحياة اإلنسانية، ال ميكن للفـرد اإلنسـان أن يـؤدي دوره يف مًليس جديدا القول إن الرتبية الزمة 
 فبعـد ً أساليبها واتجاهاتها تبعا لتطور الحياة وتعقيـداتهاصنع الحياة، وقيادتها من دون الرتبية التي تطورت يف

أن كانت األرسة وحدها قادرة عىل تربية األبنـاء وإعـدادهم ملتطلبـات الحيـاة عنـدما كانـت الحيـاة بسـيطة ال 
بنـاء مـن دون االسـتعانة تقتيض أكرث من محاكاة األبناء لآلباء والبنات لألمهات صارت غري قـادرة عـىل تربيـة األ

املؤسسات الرتبوية والتعليمية املختلفـة التـي تخصصـت بالرتبيـة عـىل وفـق بـرامج تربويـة ال تعـرف الركـود ب
 .ًوالثبات بل تتطور وتتغري تبعا للتطور والتغري الرسيع الذي تشهده الحياة يف مجاالتها املختلفة

 ىيلتها به يعدل السـلوك، وتنمـوس ًوإذا كانت الرتبية شأنا من شؤون الحياة اإلنسانية فإن املنهج الرتبوي
 امليول؛ فنظام املنهج الرتبوي هو الغـذاء الـذي واالتجاهات، وتهذب األخالق، وتنمىّالقدرات، وتكون العادات، 

 أن يكون خليفة يف األرض يصنع الحياة، ويقودهـا، وإذا مـا الـلـهتقدمه الرتبية لهذا الكائن اإلنساين الذي أراده 
جاب ملتطلبات الفرد اإلنسـان يف مواجهـة املتطلبـات صـلح اإلنسـان، ومتكـن مـن قيـادة صلح هذا الغذاء، واست

 .ونيل املقاصدالحياة، ومواجهة مشكالتها، وإن قرص عن ذلك قرص اإلنسان عن بلوغ الغايات 
ها، ووظيفتهـا فـال بـد أن ميتـد هـذا التطـور إىل  من حيث مفهومها وأهـدافتوروملا كانت الرتبية قد تط

 التي يعد املنهج قطب الرحى فيها ملا له من أهمية، ومركز حيوي يف العملية الرتبوية يزداد ويتطور مع وسائلها
ًتطور الحياة، وتعقيداتها األمر الذي دعا املعنيني بالرتبية إىل االهتامم باملنهج تخطيطا، وتنفيذا وتقومي ًا، وتطويرا ً ً

شـكل الـذي يسـتجيب للمتغـريات واالتجاهـات الرتبويـة طور مفهوم املنهج، ويتحـدث بالفنجم عن ذلك أن يت
 .الحديثة

 :ًوتأسيسا عىل ما تقدم كان للمنهج مفهومان
 . عىل أساسه املنهج التقليديوقد بني. املفهوم التقليدي: األول
 .وقد بني عىل أساسه املنهج الحديث. املفهوم الحديث: الثاين

 لكلمة منهج من خـالل اللغوياملعنى نهج نحاول بيان عن املفهوم التقليدي والحديث للم ثوقبل الحدي
ٌبني واضح، وطرق نهج: ٌيق نهجطر: جذرها اللغوي نهج، فيقال ّ َوأنزلنا (: اء يف قوله تعاىلج د، وقٌ، وسبيل منهجٌةَ ْ َ َ َ

َإليك الكتاب بالحق مصدقا لام  ِّ ً ْ ْ َ َِّ َ ُ ِّ َ ِ َ َ ِ ْ ْبني يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم مبا أنزل الـلـه والَ تتِبـع ِ ََّ ََ َ َ َ ْ َ َُ َ َ َْ َ َ ُِ ُ ََ ًْ ْ ُْ ْ َ ِ ِ ِ َِ ِ َ ِ َ ْ
َأهواءهم عام جاءك من الحق لكلٍّ جعلنا منكم رشعة ومنهاجا ولو َشاء الـلـه لجعلكم أمة واحدًة ول َ َ َ ْ ْ ََ َ َ ََ ِ ً ًَّ ُ َْ ْ َّ ُْ ُ َُ ََ ً َ َ َُ ْ ََ ْ َِ ِ ِ َِ ِّ َْ ِ َ ُ ِكن ْ

َليبلوكُم يف مآ آتاكُم فاستِبُقوا الخريات إَىل هللا مرجعكم جميعا فينبئكم مبا كُنتم فيه تختلُفـون ِِ ِ َِ ُ َْ ََ َِ ْ ْ َْ َ َُ ُُ ِّ ُ ْ ََ َ ِ ًَ َُ ْْ ِ ِ َ ْ ِ َ ُ املائـدة ( ) ِّ
48(. 
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َوضح واستبا: ُوانهج الطريق ُ ًن وصار نهجا واضحا بيناَ ً ُأبنتـه، : ونهجت الطريـق. الطريق الواضح: واملنهاج. ً

ُ ونهجـت الطريـق سـلكته، وفـالن يسـتنهج سـبيل فـالن، أي يسـلك.ُوأوضحته، يقال اعمل عىل مـا نهجتـه لـك ُ ُ 
 .)1(مسلكه

التـي  currere يف األصل إىل جذر الكلمـة الالتينيـة يرجع Curriculum فإن مصطلح منهج ًاصطالحاأما 
تعني ما يجري يف دورات السباق، أو مضامر السباق، ثم أطلقت كلمة املنهج عـىل املقـرر الـدرايس، ثـم صـارت 

، وهذا يعنـي أن تعلم واملتعلم، وبيئة التعلمتعليم، والتعني املحتوى، واألهداف، واألنشطة التعليمية وطرائق ال
ر من املفهوم القديم الذي يطلق عليه املفهوم التقليدي وعىل ًاملفهوم االصطالحي للمنهج مل يبق واحدا بل تطو

أساسه بني املنهج التقليدي إىل املفهوم الحديث الذي عىل أساسه بني املنهج الحديث، وال بـد للـدارس مـن أن 
يسأل عن كال املفهومني وخصائص املنهج الذي يبنى عىل أساس كـل مـنهام وكيـف ينظـر كـل مـنهام إىل املـادة 

ية، واملتعلم واملعلم، وطرائق التدريس املالمئة له، والعنارص التي يتكون منها وهذا مـا سـنحاول بيانـه يف الدراس
 :اآليت

 املفهوم التقليدي للمنهج
إن املفهوم التقليدي للمنهج يتأسس عىل مفهوم الرتبية القدمية التي كانـت تنظـر إىل املعرفـة عـىل أنهـا 

دي إىل تعديل سلوك الفرد مبجرد معرفته لها ومتكنه منهـا، ويـرى أصـحابها أن غاية بحد ذاتها ألنها هي التي تؤ
 .تباعهامجرد معرفة الحق تؤدي إىل 

ن كرثة تلقي الطالـب للمعـارف تـدرب إتبنى املبدأ القائل  يبنى عىل نظرية املعرفة التي تفاملنهج القديم
وله املنهج القديم بوصـفها أبـرز مثـار الخـربات عقله، وتنمي ذكاءه، لذلك فإن املعرفة هي املحور الذي يدور ح

 .اإلنسانية
 :وقد عرف املنهج التقليدي تعريفات عديدة منها

  ملواد الدراسية مجموعة اهوSubjects التي يقوم املتخصصون بإعدادها، أو تأليفها، ويقوم املعلمون 
 ). 2004إبراهيم، وسعادة، (دراستها بتنفيذها، أو تدريسها، ويسعى الطالب إىل تعلمها، أو 

  هو مجموعة املواد الدراسية، أو املقررات الالزمة لتأهيـل الطلبـة يف مجـال درايس معـني مثـل مـنهج
 .العلوم، وغريهاوالرياضيات، ومنهج اللغات، ومنهج الرتبية 

 هو كل املفردات التي تقدمها املدرسة للتالميذ . 

                                                 
 .ابن منظور مادة نهج) 1(
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 مواد دراسية يراد من الطلبة دراسـتها يف مرحلـة هو عبارة عن املقررات الدراسية املوضوعة يف صورة 

 . معينة من مراحل الدراسة

  هو املعلومات والحقائق واملفاهيم املختلفة التي تريد املدرسة إكسابها للمتعلمـني لغـرض إعـدادهم

 . للحياة، وتنمية قدراتهم عن طريق إملامهم بخربات اآلخرين، واالستفادة منها

فات فـإن املفهـوم القـديم للمـنهج ال يتجـاوز املـادة الدراسـية التـي تقـدمها ويف ضوء ما تقدم من تعري

 هذه املادة للمتعلمني بوصفها لب العملية التعليمية، وأن وظيفة ظيحفاملدرسة للمتعلمني، وإن املطلوب هو ت

ها؛ فـاملنهج  تقديم املعرفة إىل الطلبة، واختبار مدى قدرتهم عـىل حفظهـا واسـتيعاباملدرسة مبوجبه تقترص عىل

التقليدي يقدس املعرفة بوصفها الرتاث القيم الذي يرثه الجيل الحارض عن األجيال السـابقة، ويجـب املحافظـة 

 . عليه، وعدم التقليل من قيمته

ّوبالعودة إىل التعريفات التي مر ذكرها ال نجد فيها إشـارة إىل أهـداف التعلـيم، وال يتعـدى دور املعلـم 
الستظهار، وبذلك فـإن املـنهج التقليـدي يـدور ا وال يراد من الطالب سوى التلقي والحفظ وفيها عملية التلقني،

حول املادة الدراسية من دون سواها كام ال نجد فيها أية إشارة إىل األنشـطة املدرسـية والخـربات املبـارشة، وأن 

 . املنهج مقصور عىل ما يجري بني جدران املدرسة

 سامت املنهج التقليدي

 : ملنهج التقليدي مبا يأيتيتسم ا

 . التشديد عىل املعلومات بوصفها غاية بحد ذاتها .1

 .النجاح يف االمتحانات املدرسية الهدف األساس من أهداف تدريس املادة الدراسية .2

الكتاب املدريس يعد املصدر األساس لتزويد الطلبة باملعلومات، وأن العملية التعليمية مقصـورة عـىل  .3

 . ن معلوماتما يتضمن الكتاب م

 .الرتكيز عىل عنرص املحتوى وإهامل األهداف، وكيفيات التدريس، والتقويم .4

 .استبعاد كل نشاط يتم خارج جدران قاعة الدراسة .5

 .اقتصار دور املعلم فيه عىل تقديم املعلومات ورشحها وتفسريها والتعليق عليها .6

 . وصيلها للطالباملعلم الجيد فيه هو ذلك املعلم امللم باملادة القادر عىل ت .7

 . الرتكيز عىل الجانب العقيل للمتعلم وإهامل الجوانب األخرى .8

 .يقترص دور الطالب فيه عىل الحفظ واالستظهار .9

 .الطالب الجيد هو ذلك الطالب القادر عىل حفظ أكرب قدر ممكن من املادة واستظهارها .10
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 . ةاالمتحانات فيه تهتم بقياس كمية املعلومات التي استوعبها الطلب . 11

 . تنظم املواد مبوجبه بصورة مواد منفصلة غري مرتابطة . 12

 . تتسم املواد التعليمية فيه بضخامة حجمها، وكرثة مفرداتها . 13

 عيوب املنهج التقليدي

 : ًيؤخذ عىل املنهج التقليدي أن له أثارا سلبية كثرية تتمثل باآليت

ن املـادة مبوجبـه لذي يعيشـون فيـه أليدفع الطلبة إىل حفظ املواد الدراسية من دون ربطها بالواقع ا .1

 .هي الغاية

 .ٍالطالب فيه سلبي ألنه مجرد متلق غري مشارك يفتقر إىل الحيوية والنشاط .2

 . ًهم وميولهم، وال يقيم وزنا لهااتيهمل حاجات الطالب، واهتامم .3

 . طالعيفتقر إىل تشجيع الطلبة عىل البحث واال .4

 .دريس يف عملية التعلم، وال يعتمد عىل نفسهالطالب فيه يعتمد عىل املعلم والكتاب امل .5

 . يشدد عىل الطرائق التي تؤدي إىل الحفظ .6

ال ـيـؤدي إىل بـنـاء شخـصـية اـملـتعلم بـشـكل مـتـوازن ألـنـه يـهـتم بالجاـنـب العـقـيل، ويهـمـل الجواـنـب  .7

 .الوجدانية واملهارية

عليميـة التـي يقـدمها هـذا التعلم فيه قليل الفائدة لعدم ارتباطه بالواقع ولوجود فصل بني املـواد الت .8

 . املنهج ومتطلبات الحياة

 .ال يراعي الفروق الفردية بني  الطلبة ويطلب من الجميع الوصول إىل مستوى تحصييل واحد .9

يفتقر إىل متكني الطلبة من مواجهة املشكالت التي قد تواجههم يف الحياة ألنه مبنـي يف األسـاس عـىل  . 10

 .  متطلبات الحياةعىل أساسال معطيات املادة الدراسية 

يفتـقـر إىل التكاـمـل واـلـرتابط ـبـني اـملـواد الدراـسـية لـعـدم وـجـود تنـسـيق ـبـني واـضـعي املـنـاهج ـمـن  . 11

املتخصصني يف املواد املختلفة، إذ يشدد كل متخصص عىل مادته من دون االهتامم بربطها مـع املـواد 

 .األخرى

 . لبيئة املحليةال يتضمن أنشطة خارجية، وال يهتم بربط املدرسة باملجتمع وا . 12

 . تعلم يف اختيار مفرداته وليس لهام أي هامش من الحرية يف التعامل مع مفرداتهال دور للمعلم وامل . 13

 .ال يسمح باإلبداع واالبتكار . 14
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يهمل الجانب التطبيقي، والنشاط العميل وال يهتم بالجوانب املهارية واملهارات األدائية، ويقترص عىل  . 15

 .ة فقطالجوانب اللفظية والنظري

 .يهمل توجيه سلوك الطلبة ألنه مبني عىل االعتقاد بأن املعرفة وحدها كافية لتوجيه السلوك .16

 .يهمل تكوين االتجاهات والعادات اإليجابية، وتنمية امليول لدى الطلبة . 17

 .يفتقر إىل التنويع والتجديد يف طرائق التدريس العتامده عىل اإللقاء والتلقني . 18

تزويد املجتمع باملواطن الكـفء القـادر عـىل تأديـة دوره بفاعليـة يف حيـاة  إن هذا املنهج قارص عن . 19

 . املجتمع

 . ال يربط بني ما يجري يف املدرسة ومتغريات البيئة واملجتمع . 20

 لتي يتأسس عليها املنهج التقليدياملبادئ ا

 :  يتأسس عليها املنهج التقليدي هيهناك مجموعة من املبادئ

ة هي التشديد عىل املعارف ونقل  الرتاث اإلنساين من جيل إىل جيل، وهـذا إن وظيفة الرتبية األساسي .1

 . ما كانت تتبناه الرتبية القدمية التي تشدد عىل املحافظة عىل تراث املايض ونقله إىل الالحقني

 . اعتبار املواد الدراسية وسيلة الرتاث والحقائق الخالدة .2

 .ية هي الرتبية بعينهااالعتقاد بأن التعليم الذهني والرتبية العقل .3

 . االعتقاد بأن لكل مادة دراسية قيمة ذاتية ولها دور يف شحذ العقل وتنميته .4

 . االعتقاد بأن الفرد إذا زادت معرفته يرى الصواب، ويزداد فهمه لشؤون الحياة .5

 تعلم عىل أنه ذلك الفـرد الـذي يسـتطع روايـة األخبـار وإلقـاء األشـعار، والحـديث عـنالنظرة إىل امل .6

 .جوانب الحياة املختلفة، والحوار واملناقشة وأن التمكن من ذلك يعني أن الفرد مثقف

 الكبار املتخصصون يف املواد الدراسية، ألن الصغار غري ناضـجني هإن ما يتعلمه الصغار يجب أن يحدد .7

 . ال يستطيعون معرفة ما يجب أن يدرسوه

 .لشدةاالعتقاد بأن الطفولة مرحلة تحتاج إىل الرصامة وا .8

 ). 2008عطية،(االعتقاد بأن هضم املواد الدراسية هو لب العملية التعليمية  .9

 املنهجالعوامل التي أدت إىل تطور مفهوم 

 عىل املنهج التقليدي تطور مفهوم املنهج وانتقل مـن املفهـوم تباملآخذ واآلثار السلبية التي ترتيف ضوء 

 للمقرر الـدرايس إىل املفهـوم الواسـع الـذي يشـتمل عـىل جميـع الضيق الذي ال يتعدى املادة الدراسية املرادف

 : عنارص العملية التعليمية وذلك بفعل العوامل اآلتية
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النتائج التي أظهرتها الدراسات والبحوث يف مجـال الرتبيـة وعلـم الـنفس التـي أثبتـت أن الشخصـية  -1

وأن تنميتهـا تتطلـب االهـتامم اإلنسانية وحدة متكاملة ذات جوانب متعددة يؤثر أحـدها يف اآلخـر، 

وعىل هـذا األسـاس صـارت الرتبيـة تشـدد عـىل النمـو . املتوازن بجميع هذه الجوانب بشكل متوازن

ى ة مفهوم املنهج، وجعل املـنهج يعنـغالشامل املتوازن لشخصية املتعلم األمر الذي تطلب إعادة صيا

 . بالجانب العقيل والجسمي، واالنفعايل للمتعلم

لمي، والتكنولوجي الذي حصل ويحصل يف مجاالت الحياة تطلـب إعـادة النظـر يف املـنهج التطور الع -2

 . ليواكب هذا التطور ويؤهل املتعلمني للتعامل مع املتغريات الجديدة

و ق متطلبـات منـف أنها تعديل سلوك املتعلم عىل وتطور الفكر الرتبوي ونظرته إىل وظيفة الرتبية عىل -3

 .  الدولة واملجتمعاملتعلم، وحاجاته وفلسفة

 عـن اإليفـاء مبـا أثبتت قصـورهما أظهرته الدراسات والبحوث التي تناولت املنهج التقليدي من نتائج  -4

 . يراد من العملية الرتبوية يف ظل املتغريات الجديدة

ه  إيجابيـة املـتعلم، وحيويتـبظهور النظريات وما ترتب عليها من اتجاهات حديثة تؤكد عـىل وجـو -5

كـون املحـور فيهـا، وتـأثر طبيعـة العملية التعليمية بوصفه هو املسـتهدف وينبغـي أن يونشاطه يف 

 . املنهج بالنظريات الرتبوية الحديثة

الدعوة إىل تنبي اسرتاتيجيات تـدريس حديثـة تتطلـب إعـادة النظـر يف بنـاء املـنهج بوصـف طرائـق  -6

تـأثر يف املـدخالت األخـرى يف ضـوء ثل مدخالً من مدخالت نظام املنهج يتبـادل التـأثري والمتالتدريس 

ًالنظم الذي تعترب العملية التعليمية مبوجبه نظاما متكامالً له مدخالته، وعملياته، ومخرجاتـه، مفهوم 

 .وكون جميع عنارصه تتفاعل وتتكامل مع بعضها لتؤثر يف محصلة العملية الرتبوية 

يـا املعلومـات التـي دخلـت مجـاالت  الحيـاة االنفجار املعريف والثورة يف مجال املعلوماتية، وتكنولوج -7

 . املختلفة

ظاهرة العوملة واستحقاقاتها وظهور التكتالت السياسية، واالقتصادية وما يرتتب عليها من مسـتجدات  -8

 . يف املجال الثقايف والسيايس واملعريف

أن تأخـذ اد ية، وحقوق اإلنسـان التـي يـرالتشديد عىل بعض االتجاهات الحديثة كالحرية، والدميقراط -9

 . طريقها إىل الرتبية عن طريق املناهج

الدعوة إىل ربط التعليم بسوق العمل التي تقتيض تغيري أدوار املعلم واملـتعلم وربـط  -10

 ًاملؤسسات التعليمية باملؤسسات اإلنتاجية والخدمية تجسيدا ملبدأ ربط التعليم بالحياة،
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 .  واكتساب مهارات العمل

 املفهوم الحديث للمنهج

شتق مفهومه من مفهوم الرتبية التي يتأسس بية يف تحقيق أهدافها فال بد أن يمبا أن املنهج وسيلة الرت

 من املفهوم الحديث للرتبية الـذي مبوجبـه تغـريت فإن املفهوم الحديث للمنهج مشتقعليها وعىل هذا األساس 

ي إىل تعـديل سـلوك املـتعلم  املنهج التقليـدوظيفة الرتبية من تزويد املتعلم باملعلومات كام كان عليه الحال يف

ًات منوه أوالً، وحاجات املجتمع، ومتطلبات الفلسفة الرتبوية التي تتبناها ثانيا، وذلك بعد ـــــــ متطلبعىل وفق

 بـالرضورة  سلوك اإلنسان ال ميكن تعديله مبجرد تزويده باملعلومات ألن اإلنسـان لـيس أن توصل املربون إىل أن

مبا يعلم؛ إمنا هناك الكثري من العوامل التي ميكن أن توجه سلوك اإلنسان منها ما هو نفيس، ومنهـا مـا أن يعمل 

هو اجتامعي، ومنها ما هو روحي، ومنها ما هو جسمي، وإن هذه العوامل تتداخل مع بعضها فتؤدي مجتمعـة 

عـن أثـر طرائـق التـدريس، وشخصـية فضـالً . إىل تكوين اتجاهات الفرد وميوله وعاداته، وقيمه، وأمناط تفكريه

 . ّاملدرس، وأساليبه يف التعامل مع طلبته، وتنظيم بيئة التعلم يف تعديل سلوك املتعلم وتعلمه

 املفهوم الحديث للمنهج الـذي أصـبح املـنهج مبوجبـه يشـتمل عـىل جميـع وعىل أساس ما تقدم ظهر

درسـة أو خارجهـا بقصـد تحقيـق النمـو الشـامل الخربات التي تهيؤها املدرسـة، وتقـدمها لطلبتهـا يف داخـل امل

ًلشخصية املتعلم وإعانته عىل مواجهة ما قد يواجهه من مشـكالت يف حياتـه، وجعلـه عضـوا فعـاالً يف املجتمـع 

 . ًالذي يعيش فيه وهو بذلك يكون أكرث اتساعا من املفهوم التقليدي للمنهج

 : وقد عرف املنهج الحديث تعريفات عديدة منها

 وع الـخـربات املخططـة الـتـي توفرـهـا املدرسـة ملـسـاعدة تالمـيـذها عـىل تحقـيـق النتاـجـات هـو مجـمـ

 ) .1995،اللقاين(التعليمية بأفضل ما تستطيعه قدراتهم 

  هو جميع ألوان النشاط التي يقـوم بهـا التالميـذ، أو جميـع الخـربات التـي ميـرون بهـا تحـت إرشاف

 ). 1980إبراهيم، (ة أو خارجها املدرسة، وتوجيهها سواء أكان ذلك داخل املدرس

 هم، وتفـاعلهم كهو جميع الخربات واألنشطة التي تقدمها املدرسة للتالميذ تحت إرشافها بقصد احتكا

وعن طريق هذا االحتكاك والتفاعل يحـدث تطـوير سـلوكهم، أو تعديلـه، ويـؤدي إىل تحقيـق . معها

 ). 1979عبد املوجود، وآخرون،(النمو الشامل املتكامل الذي يعد الهدف األسمى للرتبية 
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 رشافهـا بقصـد مسـاعدتهم عـىل ها املدرسة للمتعلمني وتجري تحت إؤهو مجموعة من الخربات املربية التي تهي

 ).  1999فرحان، وآخرون، (النمو الشامل وتعديل سلوكهم 

  ونـة  محمد إبراهيم بأنه مخطط تربوي يتضمن عنـارص مكالـلـهوقد عرفه جودة أحمد سعادة وعبد

من أهداف، ومحتوى، وخربات تعليمية، وتدريس، وتقويم مشـتقة مـن أسـس فلسـفية، واجتامعيـة، 

ونفسية، ومعرفية مرتبطة باملتعلم، ومجتمعه تطبـق يف مواقـف تعليميـة داخـل املدرسـة، وخارجهـا 

تحت إرشاف منهـا بقصـد اإلسـهام يف تحقيـق النمـو املتكامـل لشخصـية املـتعلم بجوانبهـا العقليـة، 

 ) .2004إبراهيم،وسعادة، (الوجدانية، والجسمية، وتقويم مدى تحقق ذلك كله لدى املتعلم و

  ًوعرف أيضا بأنه كل دراسة، أو نشاط، أو خـربة يكتسـبها الطالـب أو ميـر بهـا تحـت إرشاف املدرسـة

 . وتوجيهها داخل الصف أو خارجه

 بل يشتمل عىل األنشطة والخربات التـي ويف ضوء ما تقدم فإن املنهج ال يقترص عىل املفردات الدراسية

يقوم بها الطالب داخل املدرسة و خارجها، وهـو ال يقـترص عـىل املـادة الدراسـية إمنـا يشـمل أهـداف العمليـة 

 : التعليمية، وتقوميها، واملتعلم وما يتصل به من جوانب شخصية عقلية ووجدانية، وجسمية، وذلك يعني

يث ال تقترص عىل املعارف بل تتعداها إىل تحقيق التنميـة الشـاملة أن أهداف التعليم يف املنهج الحد -1

 .لشخصية املتعلم

ن التعليم ال يقترص عىل ما يجري بني جدران قاعة الدراسة إمنا يتسع ليشمل ما ميارسـه الطلبـة مـن أ -2

 . أنشطة تعليمية خارج املدرسة ما دام يجري تحت إرشاف املدرسة وتهيئتها

ّسها الطلبة تعد جزءا من املنهج يخطط لها، وتقوم نتائجهان األنشطة التي ميارأ -3 ً . 

ن املنهج الحديث يتسع ليشمل األهداف الرتبويـة والتعليميـة، ومحتـوى املـادة الدراسـية، وطرائـق أ -4

 . التدريس، والوسائل التعليمية، واألنشطة املدرسية، ودور املعلم واملتعلم، وعملية التقويم

حديث للمنهج هي وحـدة بنـاء املـنهج وهـي أشـمل مـن املعرفـة ألن الخـربة ن الخربة يف املفهوم الأ -5

تتضمن الجانب الوجداين واملهاري إىل جانب املعرفة، يف حني يقترص املفهـوم التقليـدي عـىل الجانـب 

 . املعريف فقط
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 لحديثسامت املنهج ا

 : ديث يتسم باآليتيف ضوء ما تقدم حول مفهوم املنهج وما تشري إليه األدبيات فإن املنهج الح

إن املنهج الحديث يتسم بالسعة ألنه يشتمل عىل املعـارف، والخـربات، واملهـارات، واألنشـطة . السعة -1

 . التي تخطط لها املدرسة، وتقدمها إىل الطلبة

ومن سامت املنهج الحديث أنه يتسم بشـموله جميـع جوانـب شخصـية املـتعلم، واهتاممـه  الشمول -2

 . املتعلم بشكل متوازن بالتنمية الشاملة لشخصية

التكامل إن املنهج الحديث يتسم باالهتامم مببدأ التكامل بـني الجانـب النظـري والجانـب التطبيقـي،  -3

واكتساب الخربات املبارشة، وغري املبارشة عىل عكس املنهج التقليدي الذي يهتم بالجانب النظري أكرث 

 . من التطبيقي

شه الطلبة فيكـون  بربط الخربات التي يقدمها بالواقع الذي يعياملنهج الحديث يهتم االرتباط بالواقع -4

 . ى عند املتعلمالتعلم فيه ذا معن

 .  فيه تلبية حاجات الطالب واملجتمع، وتسخري املحتوى لخدمة هذا الهدفالهدف  -5

التشديد عىل إيجابية الطالب ونشاطه وحيويته، واعتامده عىل نفسه يف عملية التعلم، وجعله محـور  -6

 . ملية التعليمية بدالً من املادة الدراسيةالع

 . مراعاة الفروق الفردية بني الطلبة من خالل تنويع األنشطة والخربات التي يقدمها -7

 . دور املعلم فيه منظم وموجه، وميرس للعملية التعليمية وليس املصدر الوحيد للمعرفة -8

 .مصادر التعلم فيه متعددة وال تقترص عىل الكتاب املدريس -9

 . ئة التعلم فيه تتسع لتشمل البيئة املدرسية والبيئة املحلية واالجتامعيةبي -10

 ي يتضمنها املفهوم الحديث للمنهجاملبادئ الت

 : إن أهم املبادئ التي يتضمنها املفهوم الحديث للمنهج تتمثل باآليت

 . راسية مخططة وليس مجرد مقررات دا ميارسه املتعلم من أنشطة وخرباتإن املنهج هو مجموع م )1

إن جودة التعليم تعني مساعدة الطلبة عىل التعلم من خالل توفري الظروف الالزمـة لتحقيـق أفضـل  )2

 . تعلم

إن جودة التعلم تعني مساعدة الطلبـة عـىل بلـوغ األهـداف الرتبويـة املخطـط لهـا ورفـع قـدراتهم،  )3

 .واستعداداتهم إىل املستوى الذي يتوقعونه ويرغبون فيه 
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ً أن يكون مرنا متكيفا مع حارض التلميذ ومستقبله، ويتيح للمعلمـني فرصـة التوفيـق إن املنهج ينبغي )4 ً

 .بني أساليب التعليم، وخصائص منو التالميذ

 والتقدمية والوطنية والعاملية، فال يجوز أن ينغلق عىل املايض، األصالةن املنهج ينبغي أن يحرص عىل إ )5

 .  عىل العاملأو يتخىل عن األصالة والرتاث بدعوى االنفتاح

إن عملية إعداد املنهج ينبغي أن تكون عملية تعاونية تشاركية يكون لكل من يؤثر يف املنهج أو يتأثر  )6

 .فيه دور فيها

إن املنهج الحديث ينبغي أن يراعي واقـع املجتمـع وفلسـفته، وطبيعـة املتعلمـني وخصائصـهم، ومـا  )7

 .  صحتهام التحقق منإليه البحوث والدراسات من نتائج تتوصلت 

إن املنهج ينبغي أن يحرص عىل عملية التفاعل البناء بني املعلم واملتعلم واملدرسـة واملجتمـع والبيئـة  )8

 . املحلية

 . أن يحتوي عىل جميع أنواع النشاطات التي يقوم بها التالميذ تحت إرشاف املدرسة وتوجيهها )9

 . ادية املتاحة البرشية واملاإلمكاناتار خرباته وأنشطته يف ضوء يأن يتم اخت )10

 ميزات املنهج الحديث

 : يتميز املنهج الحديث مبا يأيت

ًيوفر منوا شامالً متوازنا لشخصية املتعلم )1 ً . 

يساعد املتعلمني عىل التكيف ومواجهة املتغريات التي تحصل يف مجاالت الحياة املختلفة ألنـه يـرتبط  )2

 .بالواقع الذي يعيشه الطالب ومتطلباته

 .  اختيار األنشطة التي تلبي رغباته وتالئم قدراته وتشبع حاجاتهيوفر للطالب فرصة )3

 .يشدد عىل تنسيق العالقة بني املدرسة واملجتمع من خالل التفاعل واملشاركة يف األنشطة )4

 . يحبب املدرسة ألنفس املتعلمني من خالل استجابته مليولهم ورغباتهم )5

ًا كبريا من الحرية، فمينح املتعلم واملعلم هامش )6  . يساعد عىل االبتكار واإلبداع يف التعليم والتعلمً

يجعل التعلم ذا معنى ألنه يوظف املواد التعليمية لخدمة املتعلم واملجتمع واملدرسـة مبوجبـه تقـدم  )7

 . ماله صلة مبتطلبات الحياة

 . يحرص عىل ترابط املواد التعليمية وتكاملها )8
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هم تهـا مراعـاة قـدرات املتعلمـني، واسـتعدادامواده وأنشـطته يـتم اختيارهـا عـىل وفـق معـايري أهم )9

 . واحتياجاتهم

 . عملية التقويم فيه تتسم بالشمول )10

ًيتسم بالتطور املستمر من خالل خضوعه إىل عمليات تقويم مستمرة بدءا من التخطيط وانتهاء بالتطوير يرتتـب  )11 ً

 .ديل مستمرة يف ضوء نتائج التقويمعملية تطوير وتععليها 

 . ملبارشة وغري املبارشة ويوازن بني الجانب النظري والتطبيقييهتم بالخربات ا )12

 مكونات املنهج الحديث

 : إذا كان املنهج التقليدي يقترص عىل املقررات الدراسية فإن املنهج الحديث يتجاوز ذلك فيشمل

 لحيـاة املقررات الدراسية التي تحتوي عىل الخربات واملعلومات التي يتم اختيارها عىل أساس صلتها با

والبيئة وحاجاتها، وارتباطها  بحاجات املتعلمني واملجتمع، ومعطيات املادة أو املعرفة وما يحصل مـن 

 . تطوير فيها، ومراعاة قدرات املتعلمني

 الكتب املدرسية واملراجع التي تعترب ترجمة للمقررات الدراسية . 

 ًد جزءا مهام مـن املـنهج يف ظـل املفهـوم الوسائل التعليمية بأنواعها املختلفة من مواد وأجهزة؛ إذ تع ً

 . الحديث

 لة للمنهج سواء تتم مامرستها داخل املدرسة أم خارجهاماألنشطة التي ميارسها الطلبة وتعد مك . 

 االمتحانات وأساليب التقويم من خالل أثرها يف توجيه عمـل املعلـم واملـتعلم، وتزويـد القـامئني عـىل 

ية املنهج يف تحقيق أهدافه ومدى حاجته ّ عليها األحكام بصدد فعالىتنفيذ املنهج بأساس وأرضية تبن

 . إىل تطوير أو تعديل

  ًطرائق التدريس، تعد طرائق التدريس مكونا رئيسا من مكونات املنهج يف ظل املفهوم الحديث ملا لها ً

 الـذي يتبعـه من أثر يف تحقيق أهداف املنهج ألن املعلم ال يعلم مبادته فقط بل بالطريقة واألسـلوب

 .يف تنظيم املوقف التعليمي وإدارة عملية التعليم

 تعد املباين والتجهيزات واألنظمة اإلداريـة املتبعـة يف املؤسسـة . وتجهيزاتها والتسهيالت اإلداريةاملباين 

 التعليمية من العنارص املهمة يف املنهج باملفهوم الحديث ملا لها من دور يف تهيئة بيئة الـتعلم واملنـاخ

 .الرتبوي للتعليم

، والسـاحات الدراسـية الواسـعة واألثـاث الصـالحفاملؤسسة التعليمية ذات القاعات 

 يـدة،واملالعب الفسيحة، والحدائق الجملية، واملكتبات الغنيـة باملصـادر، واملختـربات الج
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ًوترشيعات سليمة توفر مناخا محببا لنفوس الطالب ي واملواصالت امليرسة، ونظام إداري  شعرون فيه باالنجـذاب ً

 . إىل املدرسة، واالندفاع للدراسة، األمر الذي يساعد يف تحقيق أهداف الرتبية

  املنهج الحديث باملنهج التقليديموازنة

 وخصـائص كـل منهـا ميكـن عقـد موازنـة  حول مفهوم املنهج الحديث واملنهج التقليديميف ضوء ما تقد

  :بينهام كام يأيت
 

 هج التقليدياملن املنهج الحديث

ـرر  ـنهج يتـسـم بالـسـعة والـشـمول واملـق ـوم اـمل مفـه

 .الدرايس جزء من املنهج

ـم  ـدرايس ويتـس ـرر اـل ـرادف للمـق ـنهج ـم ـوم اـمل مفـه

 .بالضيق

ًيـهـتم بالتنمـيـة الـشـاملة لشخـصـية اـملـتعلم معرفـيـا 

ًووجدانيا ومهاريا ً. 

 .يهتم بالجانب املعريف ويهمل الجوانب األخرى

 .يهتم بالكم واملاهية ويهمل الكيف . لكميهتم بالكيف أكرث من ا

 . للمعرفةالكتاب املدريس املصدر الرئيس . يشدد عىل تنوع مصادر املعرفة

 .يؤكد منطية املعرفة .يهتم باالبتكار وتوليد األفكار

 .تعد املادة الدراسية محور العملية التعليمية .يعد املتعلم فيه محور العملية التعليمية

ـادة  . إيجايب فاعل نشطالطالب فيه ـظ اـمل ـه حـف ـق مهمـت ـلبي متـل ـه ـس ـب فـي الطاـل

 .واستظهارها

 .يعزل املدرسة عن املجتمع .يهتم بتوثيق الصلة بني املدرسة واملجتمع

 .ال يقبل التعديل بسهولة .يتسم باملرونة وقبول التعديل

 . ذاتهااملادة الدراسية فيه غاية بحد .املادة الدراسية فيه وسيلة لتحقيق غاية

ـادرها  ـة، ومـص ـدم مرتابـط ـه تـق ـية فـي ـواد الدراـس اـمل

 .متعددة

املواد الدراسية فيه منفصلة عن بعضـها، ومصـدرها 

 .الكتاب املدريس

ًطرائق التدريس فيه متنوعة تبعا لظـروف املوقـف 

 .التعليمي

 .الطرائق السائدة فيه اإللقاء والتلقني

 .ه عىل أساس التنظيم املنطقيؤبنايتم  .ه يف ضوء األسس السايكولوجيةؤيتم بنا

. يقترص دور املعلم فيه عىل نقل املعرفة إىل املتعلم .أدوار املعلم فيه متعددة

 .ًال يهتم باألنشطة وال يعدها جزءا من املنهج  .يهتم باألنشطة وتنوعها والتخطيط لها

 .ميةال يهتم بالوسائل التعلي .يهتم بالوسائل التعليمية وتقنيات التعليم

ـتم وسائل التقويم فيه متنوعة تشـمل جميـع جوانـب ـي تـه ـارات التحصــيلية الـت ـىل االختـب ـترص ـع تـق
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 .باملحتوى التعليمي فقط .التعلم

يـشـدد ـعـىل جمـيـع عـنـارص اـملـنهج مـبـا فيـهـا األـهـداف 

 .والتنفيذ والتقويم واملعلم واملتعلم

 .يهتم باملحتوى واختياره

 املنهج التقليدي املنهج الحديث

ـرتام  ـىل االـح ـة ـع ـه مبنـي ـة فـي ـع الطلـب ـم ـم ـة املعـل عالـق

 .والتعاون

 .عالقة املعلم بطلبته عالقة تسلطية

 .يهتم بحفظ املادة واسرتجاعها .يهتم بتوظيف املادة يف املجاالت التطبيقية

يحكم عىل فعاليته من خـالل الحكـم عـىل مـدى تقـدم 

 .الطلبة نحو الهدف

ـه ـمـن ـخـالل ـمـدى نـجـاح ـتم الحـكـم علـي ـة يف ـي  الطلـب

 .االمتحانات

 .ال يراعي الفروق الفردية بني املتعلمني .يراعي الفروق الفردية بني املتعلمني

 .ينمي روح التنافس بني الطلبة .ينمي روح التعاون بني الطلبة

ـري  ـوير وتغـي ـات تـط ـع إىل عملـي ـود، ويخـض ـرفض الرـك ـي

 .مستمرة ملواكبة تطورات العرص

 . قبول التغيرييتسم بالثبات والركود وعدم

 . يؤدي إىل الجمود الفكري لدى املعلم .يوفر فرص النمو املهني لدى املعلم

 .املتعلم فيه ال يعتمد عىل نفسه بل عىل املعلم .علم الذايتتيهتم بتنمية القدرة عىل ال

ًيوفر هامشا كبريا من الحرية للمعلم واملتعلم  .بتكاريسلب حرية املعلم واملتعلم، وال يسمح باال .ً

يوجه املدرسة لخدمة البيئة االجتامعية واالستفادة منهـا 

 .يف عملية التعلم

ـدها  ـة وال يـع ـة االجتامعـي ـو البيـئ ـة نـح ـه املدرـس ال يوـج

 .ًمصدرا من مصادر التعلم

ًيوفر جوا دميقراطيا يف عملية التعليم ًال يوفر جوا دميقراطيا يف عملية التعلم .ً ً. 

 .يهدد بالعقاب ويوقعه .يسوده اإلرشاد والتوجيه

يسهم يف خلق حالة من السأم وامللل لدى املتعلمني من  .ب املدرسة إىل نفوس املتعلمنيييسهم يف تحب

 .املدرسة، وحب الخروج منها

تشارك يف إعداده جميع األطـراف املـؤثرة فيـه واملتـأثرة 

 .به

 .يعده املتخصصون يف املادة

 العوامل املؤثرة يف املنهج

 : لعوامل املؤثرة يف املنهج عىل نوعنيتقسم ا

 : العوامل الخارجية-1

هي تلك العوامل التي تقع خارج عنارص املـنهج ولكنهـا تـؤثر فيهـا وتقـتيض أن يحسـب لهـا حسـابها يف 

 : عملية بناء املنهج ومنها
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ىل فلسـفة الفلسفة الرتبوية التي يستند إليهـا املـنهج، مـن املعـروف أن املـنهج ال بـد لـه أن يسـتند إ .أ 

ة فـال بـد أن يرتتـب تربوية معينة ومبا أن الفلسفات الرتبوية تختلف يف نظرتها إىل الطبيعـة اإلنسـاني

عىل ذلك اختالف أفكار املربني التي تأسست عىل تلك الفلسفات فـاملريب الـذي يؤسـس أفكـاره عـىل 

الفلسفة املثالية مثالً يهتم بالجانب العقيل واألخالقـي يف املـنهج، ويتجاهـل تربيـة الجسـم وحاجـات 

ن من عنرصين منفصلني عـن بعضـهام هـام املتعلمني النفسية؛ ألن املثالية تنظر إىل اإلنسان عىل أنه يتكو

العقل، والجسم، ومبا أن العقل هو وسيلة اإلنسان إلدراك ما يف عامل املثل فينبغي االهتامم بالعقل والرتبية 

  . هو السائسهالعقلية بوصف

سامت العرص وظواهره، من العوامل التـي ميتـد أثرهـا إىل املـنهج سـامت الـعرص وظـواهره إذ ال بـد  .ب 

ن يستجيب لكل ما هو جديد وال بد له أن يتعامـل مـع الظـواهر الجديـدة التـي تـدخل يف للمنهج أ

تشكيل الحياة فعـىل سـبيل املثـال أن املـنهج يتـأثر بـالثورة التكنولوجيـة والتطـور املعـريف، وظـاهرة 

العوملة، وتكنولوجيا املعلومات، واالتجاه الـدميقراطي، وغـري ذلـك مـام يشـهده الـعرص الـذي يعـيش 

تعلم فيه ألن وظيفة املنهج إعداد الفرد للحياة وعىل هذا األسـاس ال ميكـن أن يكـون خـارج دائـرة امل

 . التأثر بظواهر الحياة ومستحدثاتها

متطلبات املجتمع، إن املنهج الحديث ينظر إىل املدرسة عىل أنها يف خدمة املجتمع، وملا كان املجتمـع  . ج 

ل منها وسيلة لبناء أجيالـه القادمـة التـي يريـدها فإنـه هو الذي ينشئ املدرسة، وينفق عليها، ويجع

 يف ذلك فالبد له تهًيريد منها أن تسري يف ركابه وتكون عونا له يف تحقيق ما يريد وملا كان املنهج وسيل

 . أن يتأثر مبتطلبات املجتمع ويكون ذا صلة وثيقة باملجتمع ومتطلباته، وترشيعاته

هج الحـديث يشـدد عـىل االسـتفادة مـن املصـادر الطبيعيـة يف البيئـة مصادر البيئة الطبيعية، إن املن . د 

ألغراض التعلم والتعليم لذلك البد أن يتأثر املنهج بهذه املصادر التي تتوافر يف البيئة التي يعيش فيها 

 . الطالب

 :العوامل الداخلية. 2

لـق بعنـارص املـنهج ومدخالتـه  تلك العوامل التي تتعة التي ميكن أن تؤثر يف املنهج هيالعوامل الداخلي

 : هيو

 : أهداف املنهج وما يتصل بها من حيث -أ

 تنوعها. 
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 شمولها املجاالت املعرفية والوجدانية، والحركية . 

 صلتها بخصائص املتعلمني وقدراتهم واحتياجاتهم. 

 صلتها بحاجات املجتمع  ومتطلباته. 

 بيقاتهامواكبتها التطور والتقدم الحاصل عىل مستوى املادة وتط . 

 استنادها إىل الفلسفة الرتبوية التي يتبناها املجتمع أو الدولة . 
 : املعلم وما يتصل به من حيث -ب

 إعداده ملهنة التعليم وإحاطته بطرائق التدريس . 

 ه األكادميي والثقايفؤبنا . 

 عالقته مع الطلبة وإدارة املدرسة والعاملني فيها . 

  يقوم املنهج عليهاإميانه بالفلسفة الرتبوية التي . 
 : املتعلم وما يتصل به من حيث -جـ

 نضجه واستعداداته وخصائص منوه . 

 حاجاته، وميوله، واهتامماته . 
 : طرائق التدريس وأساليبها من حيث.د

 مالءمتها املوضوعات وأهداف التدريس، ومستوى املتعلمني، وظروف املوقف التعليمي. 

 تنوعها، ومراعاتها الفروق الفردية . 

 عية املتعلمني وربط خرباتهم السابقة بالجديدةإثارتها داف . 

 فرص االعتامد عىل النفس يف التعلمإتاحتها  . 

 استخدامها الوسائل والتقنيات الحديثة يف التعليم . 
 : املعارف والخربات واألنشطة التي يحتوي عليها املنهج من حيث -هـ

 صلتها بأهداف املنهج . 

 شمولها وتكاملها . 

 نوعها ومراعاتها الفروق الفرديةت . 

 حسن تنظيمها. 
 :الت اإلدارية من حيثالتجهيزات املادية والتسهي -ز

 صالحيتها . 

 كفايتها . 
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 استجابتها ملتطلبات تنفيذ املنهج وتوفريها بيئة تعليمية مالمئة . 

 ناهج التي يتعامل معها املتعلمونأنواع امل

نهج يتعامل معها الطلبة يف املؤسسات الرتبوية وقـد صـنفت أنـواع ميكن تأشري أكرث من نوع من أنواع امل

 : املناهج أكرث من تصنيف ولكن ما يهمنا التصنيف الذي تقسم مبوجبه املناهج التعليمية عىل نوعني هام

 التي يجري تنفيذها سواء داخـل املؤسسـة التعليميـة أم خارجهـا بقصـد املناهج املخططة املقصودة .أ 

 : ً تقسم عىل نوعني أيضا هامه وة يسعى إليها واضع املنهج أو منفذتحقيق أهداف محدد

 .املنهج الرسمي .1

 .املنهج الواقعي .2

 .  ويطلق عليه املنهج الخفي أو املسترتاملنهج غري املخطط، .ب 

 . ا أم أبينايف املؤسسات التعليمية جميعها شئنًوفيام يأيت وصف لكل من هذه األنواع علام بأنها متارس 

  Common Curriculumرسمي املنهج ال

يطلق هذا املصطلح عىل الوثيقة الرسمية للمنهج املقـررة مـن الجهـات املعينـة بالرتبيـة والتعلـيم التـي 

تتضمن األهداف الرتبوية العامة واملحتوى التعليمي واألنشطة التعليمية، وطرائق التـدريس وأسـاليب التقـويم 

علمني، وهناك من يطلق عليها وثيقـة املقـررات الدراسـية وقـد عـرف التي تتوىل املؤسسة الرتبوية تقدميها للمت

 للطلبـة بقصـد احتكـاكهم بهـا، ت واألنشـطة التـي تقـدمها املدرسـة املنهج الرسمي بأنه مجموعـة مـن الخـربا

وتفاعلهم معها، فيحدث التعلم عن ذلك التفاعل واالحتكاك، ويـتم تعـديل سـلوك التالميـذ فيتحقـق لهـم منـو 

ويخطط هذا النوع من املناهج من جهة رسـمية هـي وزارة الرتبيـة أو . ل، وهذا هو هدف الرتبيةشامل متكام

 : وهو يشمل. ة الرتبية والتعليمإدار

 الفلسفة الرتبوية التي يتبناها املجتمع أو الدولة . 

 الهيكل التنظيمي واإلداري لنظام التعليم والسياسات التعليمية املتبعة . 

 ليمي واألنشطة الصفية وغري الصفية التي يراد مامرستهانوعية املحتوى التع . 

 مصادر املعلومات املوىص بها . 

 وسائل التعليم والتقنيات الرتبوية، واملشاغل اليدوية واملختربات وتجهيزاتها . 

 التسهيالت اإلدارية . 
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 ة ألغراض التعليمّدَاعية والتلفزيونية املعالربامج اإلذ. 

 يف أثناء الخدمةبرامج تدريب املعلمني  . 

 أساليب القياس والتقويم . 

 العالقات االجتامعية بني املدارس واألرس خاصة واملجتمع عامة  . 

ولكن هـل مـا يجـري يف . وكل ما ينص عليه يف وثيقة املنهج املصادق عليها واملقررة من الجهات الرسمية

و تفحصنا حـال تطبيـق املنـاهج الرسـمية يف موضوع أو محدد؟ لعىل تنفيذ املنهج الرسمي كام هو الواقع يدل 

ًاملدارس مبراحلها املختلفة نالحظ بوضوح أن هناك اختالفا وفجوة قـد تتسـع أو تـتقلص بـني املـنهج املنصـوص 

 : كون منهاسبابه التي قد يوهذا االختالف له أ. عليه، وبني ما يطبق فعالً يف أرض الواقع

 ررعدم إميان إدارات املدارس باملنهج املق . 

 عدم إميان أولياء الطلبة باملنهج املقرر . 

 عدم تأهيل إدارات املدارس واملعلمني للتعامل مع املنهج املقرر . 

 الالزمة لتنفيذ املنهجعدم توافر اإلمكانيات  . 

 مة املنهج لقدرات املتعلمني واهتامماتهمعدم مالء . 

 االفتقار إىل نظام إداري يساعد عىل تطبيق املنهج. 

يد الوصول إليـه أن هـذا االخـتالف بـني املـنهج الرسـمي وتطبيقـه أدى إىل لك من األسباب وما نروغري ذ

 . ظهور النوع الثاين من املنهج وهو املنهج الواقعي الذي سيأيت الحديث عنه

 عوامل املؤثرة يف املنهج الرسميال

ار مـن مصـمميه ومنفذيـه إن املنهج الرسمي يتأثر مبجموعة من العوامـل ينبغـي أن تؤخـذ بعـني االعتبـ

 : وهي

 . مستوى نضج الطلبة وأعامرهم )1

 . مدة العام الدرايس وعدد أيام الدوام، وعدد ساعات الدوام يف كل يوم، وطول الحصة الدراسية )2

 . طول املرحلة الدراسية وعدد املواد الدراسية التي تدرس فيها وعدد املواد التي تدرس يف كل سنة )3

 . وزيع املواد الدراسية بني األيام والساعات الدراسيةجدول الدروس األسبوعي وت )4

 .، وعدد الطلبة يف القاعة الواحدةبناية املدرسة وتجهيزاتها ومقاعد الجلوس ونوعيتها )5

 . ارتباط محتوى املنهج وأنشطته باألهداف )6
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 . املعلم ومستوى تأهيله وكفاياته املعرفية واألدائية )7

 . ءمتها للمحتوى وأهداف املنهجأساليب التدريس املستخدمة ومدى مال )8

 . اللغة املستخدمة يف التعليم ومدى مالءمتها )9

 . خصائص الطلبة وخلفياتهم الثقافية واملعرفية ومستوى دافعيتهم نحو التعلم )10

مستوى قناعة املعلم وإدارة املدرسة والقامئني عـىل عمليـة تنفيـذ املـنهج مبحتـواه وأهدافـه وطريقـة  )11

 . تنظيمه

 .دارة املدرسة وقدرتها عىل التعامل مع املنهج ومتطلبات تنفيذهمستوى تأهيل إ )12

 . حجم املعلومات واألنشطة والخربات التي يتضمنها املنهج ونوعيتها )13

 مقرتحات تحسني املنهج الرسمي

إىل جملـة مـن املقرتحـات التـي رأت أنهـا ميكـن أن تـؤدي إىل تحسـني املـنهج ) 2006(أشارت الفـتالوي 

 : الرسمي منها

 .يد املعلمني بالكفايات املهنية والعلمية والرتبوية الالزمة لتنفيذ املنهجتزو )1

مبشكالت املجتمع وحاجاته وتوظيفه ملواجهة املشكالت التي ميكن أن يواجههـا الطلبـة يف ربط املنهج  )2

 . البيئة التي يعيشون فيها

ـسـتخدام تكنولوجـيـا تـضـمني اـملـنهج الـحـديث أـحـدث ـمـا ـتـم التوـصـل إلـيـه يف تكنولوجـيـا التعـلـيم، وا )3

 . املعلومات يف التدريس

 . توفري جميع الخدمات الرتبوية والتعليمية الالزمة إلنجاح املنهج يف تحقيق أهدافه )4

 . االستفادة من آراء جميع القامئني عىل عمليات املنهج ألغراض تحسني املنهج وتطويره )5

 . ها للتعامل مع املنهجيل املعلمني قبل الخدمة ويف أثنائتأه )6

 . االهتامم باألنشطة الصفية وغري الصفية والتخطيط وتقويم نتائجها )7

وجعلها منسجمة مـع متطلبـات عليمية التي تشكل نظام التعليم إعادة النظر باألنظمة والسياسات الت )8

 . املنهج

مراعاة األسس النفسية واالجتامعية والرتبوية يف تحديد طول اليوم الدرايس والساعات الدراسية، وعدد  )9

املواد التي يتم تدريسها، وتوزيع املواد بني الحصص، وتنظيم جدول الدروس األسبوعي بطريقـة تنـال 

 . رضا الطلبة واملدرسني

الحرص عىل أن يرتجم املنهج الرسمي الفلسفة الرتبوية التي يتبناها املجتمع، ويحقق األهداف الرتبوية  )10

 . املنشودة
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خدمة يف التـدريس ووضـوحها، ومقروئيـة الكتـب املدرسـية، أن يحرص املنهج عىل سالمة اللغـة املسـت )11

 .  ومدى إرشاكيتها للطلبة

 Real Curriculumاملنهج الواقعي 

ون فعـالً ويـتعلم منهـا الطلبـة مـهو املنهج املنفذ فعالً، أو املامرسات الواقعية التي ميارسها الطلبة واملعل

ىل أيدي املعلمني ضمن الواقع البيئي الـذي يعيشـونه،  كل ما يكتسبه الطلبة من خربات تعليمية عهويعرف بأن

بأنه املامرسات الواقعية عىل مستوى املدرسة التي قد تكون مقصودة، أو غري ) 2001( وقد عرفه مرعي والحيلة

 . مقصودة؛ فيتعلم منها املتعلم

اف ولكـن الواقـع إن املنهج الواقعي يفرتض أن يرتبط باملنهج الرسمي من حيث املبادئ والقواعد واألهـد

ّحالل وترد يف نوعية الكثري من مخرجات املنهج ناجم عن وجود اختالف بني ميشري إىل غري ذلك فهناك هدر واض

املنهج الرسمي وتطبيقه يف املواقف التعليمية أدت إىل حصول فجوة بني املنهج الرسمي الذي تم التخطـيط لـه، 

 املـنهج الرسـمي واملـنهج الـواقعي هـو أن املـنهج الرسـمي واحـد والفرق بني) املنفذ فعالً(وبني املنهج الواقعي

خر ومـن مـادة إىل آمعروف أما املنهج الواقعي فهو متعدد متنوع يختلف من مدرسة إىل أخرى ومن معلم إىل 

أخرى، ومن بيئة إىل أخرى وذلك لوجود اختالف يف تطبيـق املـنهج  الرسـمي مـن حيـث املامرسـات التعليميـة 

قد تصل التطبيقات إىل حد التناقض وعىل أساس ما تقدم فإن املنهج الواقعي هو الجـزء الـذي يـتم والتعلمية و

 . تنفيذه فعالً من املنهج الرسمي داخل املدرسة أو خارجها تحت إرشافها وبقصد منها

  املنهج الرسمي واملنهج الواقعيقرب بنيكيف ن

ّتي مر ذكرها يسهم يف التقريب بني املنهج الرسمي ال شك أن تحسني املنهج الرسمي بتطبيق املقرتحات ال
 : وهي) 1995(والواقعي غري أن هناك مقرتحات من شأنها تقليل الفجوة بني املنهجني أشار إليها جالتهورن 

  توفري املواد التعليمية املساعدة للمنهج ومنهـا دليـل املعلـم الـذي يعينـه عـىل كيفيـة تنفيـذ املـنهج

 . ن غموض، ومنها الوسائل والتجهيزات الالزمة لتنفيذ املنهجوتوضيح ما يف املنهج م

  تشـجيعهم عـىل تحمـل مسـؤولية تطبيـق املنـاهج يف مدارسـهم وتزويـدهم وتأهيل مديري املدارس

 . بالكفايات الالزمة لذلك

 اقتناع املديرين بجدوى املناهج الرسمية وتبنيهم لها . 

 العاملني يف املنهجإتاحة الفرص الالزمة لتبادل اآلراء بني جميع  . 

 إسهام املعلمني يف املنهج الرسمي من حيث األهداف واختيار املحتوى والتنظيم . 
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 تأهيل املعلمني لتنفيذ املنهج . 

 ضامن تأييد املجتمع للمنهج ورضا املتعلمني عنه  . 

 Hidden Curriculum  املنهج الخفي

شكل غـري مبـارش مـن خـالل العمليـة التعليميـة هو املنهج غري املخطط له الذي يتحصل عليه الطالب ب

  املبـارش مـن هـذه الدرجـةفاملعلم عىل سبيل املثال عندما يعطي درجة لطالب عىل إنجاز الواجب فإن الغرض

هو قياس أداء الطالب يف ذلك الواجب ولكن الطالب قد يتعلم من هذا اإلجراء تحمـل املسـؤولية، أو التنـافس 

فـاملنهج الخفـي هـو مجمـوع العمليـات العقليـة . ملامرسـة التـي قـام بهـا املعلـموهذه أمور غـري ظـاهرة يف ا

) خـارج املـنهج املعلـن أو الرسـمي(واالتجاهات، والقيم واألداءات التي يكتسبها الطالـب بصـورة غـري مبـارشة 

 ـئــهطواعـيــة بطريـقــة اـلــترشب ـمــن دون إرشاف، ونتيـجــة تفاـعــل اـملــتعلم تـفــاعالت مختلـفــة ـمــع زمال

، )1993مرعـي وآخـرون، (اإلداريني يف املدرسة، ومن خالل األنشطة غري الصفية وباملالحظة والقـدوة ومعلميه،و

م الخربات والقيم واالتجاهـات، واملامرسـات االجتامعيـة ي إىل تقد، بأنه املنهج الذي يشري)2003(وقد عرفه فايز

ًلـدرس مـن دون أن يكـون ذلـك واردا يف من خالل الحياة املدرسية، والتعامـل مـع األفـراد واملعلمـني يف قاعـة ا

 . ًوقد يكون ما يتعلمه التالميذ يف هذا اإلطار متعارضا مع األهداف االجتامعية املعلنة. أهداف املنهج الرسمي

فاملنهج الخفي مرتبط بالتعليم غري املقصود، أو التعليم املصاحب، ويرى جاكسون أن تأثريه أكرب من تأثري 

 يف معظم األحوال األمر الذي يتطلب مـن املدرسـة أن تأخـذ بعـني االعتبـار مـا خلـف نعلاملنهج الرسمي أو امل

مرعـي (املنهج الرسمي فتبني لنفسها منظومة قيمية خاصة بها تجعل منها موطن اعتزاز وافتخار ووالء لطلبتها 

ن أن يكتسـبها الطلبـة ، واملنهج الخفي يتضمن القيم واملعارف، والعادات، واملعتقدات التي ميك)1993وآخرون، 

 : بشكل غري مبارش من خالل العملية التعليمية وقد أطلقت عليه تسميات عديدة منها

 .املنهاج غري املقصود -

 . املنهاج املسترت -

 .املنهاج الباطن -

 . املنهاج غري املقرر -

ّاملنهاج الذي ال يدرس - ُ. 

 .املنهاج الضمني -

 . املنهاج املوازي -
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ًذا جدوى ينبغي أن يكون مرتبطا باملنهج الرسمي والـواقعي علـام بـأن املـنهج وليك يكون املنهاج الخفي  ً

 . الخفي يؤثر ويتأثر بكل من املنهج الرسمي والواقعي

 جــنظريات املنه

ًهناك عدد من النظريات التي أثرت يف بناء املناهج الرتبوية ومحتواها لعّل مـن أكرثهـا تـأثريا النظريـات 

 : األربع اآلتية

 .ة املوسوعيةالنظري .1

 .النظرية الجوهرية أو األساسية .2

 .النظرية الرباجامتية .3

 .كنيكيةالنظرية التطبيقية أو البوليت .4

هذه النظريات وجهات نظر يف الرتبية والتعليم، وما يراد من الرتبيـة كـان لهـا أثـر يف املنـاهج  من ولكل

 : الرتبوية وسنحاول بيان ذلك فيام يأيت

 Encyclopaedism Theory  النظرية املوسوعية  *

بـا  السـابع عرش، والثـامن عرش يف أورًتعد هذه النظرية جزءا من الحركة الفكرية التـي سـادت يف القـرن

 آنذاك فلسفة عقلية تجريبيـة ال تـؤمن بأفكـار مـا وراء تالتي أطلق عليها عرص العقل أو عرص التنوير إذ ظهر

ديد ولها بالعقل ثقة مطلقة وترى أنه خالد بقوته الذاتية قادر الطبيعة والدين، وتؤمن بالتغيري وتسعى إىل التج

عىل استيعاب نظام العامل من دون تدخل املصادر الروحانية لذلك فإن أصحاب هذه النظرية يـدعون إىل سـمو 

العقل عىل الوحي، ويعتقدون أن الدين يربط العقل بسالسل الجهل، وأن سعادة اإلنسان ال ميكن أن تكون مـن 

ويـرون أن اإلنسـان قـادر عـىل . التسليم األعمى بالعقيدة الدينية بل يف تطوير الذهن ليكتشف الحقيقـةخالل 

ًإصالح شؤون حياته إذ ما استخدم عقله استخداما صـحيحا وعـىل هـذا األسـاس فـإنهم يـرون أن نرش املعرفـة،  ً

 إنسـان سلامت هذه النظريـة أن كـلومن م. روريان لتقدم البرشيةــــــــــــران  ضــوتطوير العقل البرشي أم

ً بناء سليام حتى تكتمل طبيعته مبعنى أنه يجب أن يـتعلم كـل األمـور التـي تسـهم يف ًيتعلم تعلام كامالً ليبنى

ويـرى .  يسـتنري باملعرفـة والحكمـة الحقيقيـةانية بجميع األسـاليب والوسـائل لـيكتحقيق كامل الطبيعة اإلنس

 أن تقدم البرشية ال ميكن أن يكون إال بالعقل والعلم التجريبي، وحريـة –ة   أحد منظري املوسوعي–جيفرسون 

 . البحث

ه ألن الجهل سيعرض الحرية ّي التوجويرى أصحاب هذه النظرية أن يكون التعليم عامل

 إىل الخطر ويؤدي إىل التحكم واالسـتبداد، وقـد نـادى كومينيـوس بتكامـل املعرفـة البرشيـة
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 .ل إنسان ليك يكون الجميع مستنريين وإمكانية إتاحتها لك

ًوندرسيه الذي كان نجام من نجوم عرص التنوير أن اإلنسان ميكن أن يكون آمنا إذا مـا تحـرر مـن كويرى  ً

 . قيود الخرافات واملعجزات والجهل

 : إن النظرية املوسوعية تشدد عىل اآليت

 الحقيقة وهي الخري األسمى، وبـذلك أن تكون مهمة الرتبية الوصول إىل معرفة الحقيقة واملعرفة هي 

 . تكون الرتبية عملية نشاط ذهني يؤديه كل من املعلم واملتعلم

  تدريب املعلمني عىل الطرق التي يستطيعون بها تعبئة أدمغة الصغار باملعلومات وعىل هـذا األسـاس

 . ج املوسوعية تزودهم باملواد الدراسيةهفإن املنا

 ة ليك يفهموا أي يشء تدركه الحواس والعقل واإللهـام، وعنـدما يـتعلم جعل الناس يعرفون أشياء كثري

، وسـيمتلئ العـامل بالنظـام والتنـوير ًالطـرق فـإنهم سـيكونون جميعـا حكـامءالناس كل األشياء بكـل 

 . والسالم

  أن تساعد الرتبية كل إنسان عىل الخروج من ظلامت الجهل ليك يعرف الجميع حقـوقهم، وواجبـاتهم

 . املدنية

 التدريب العقيل والتفكري املنطقي واالستنتاج وتنمية قوى الفهم عن طريق املعارف واملعلومات. 

  انتقاء الخربات التعليمية التي تؤدي إىل نضج العقل، والتحكم بـالنفس، واحـرتام اآلخـرين والعالقـات

 . االجتامعية

 مخزنا يجب أن ميأل بالحقائقاكتساب املعرفة من أجل املعرفة ذاتها واالنتفاع بها واعتبار العقل ً. 

 : ويف ضوء ما تقدم ميكن القول

الـدين، عـىل إن النظرية املوسوعية نظرية متحيزة للعقل من دون الجوانب األخرى وقد قدمته حتـى  .1

ويبدو أن ذلك ال يخرج عن إطار كونه رد فعل للنظم التسلطية وامللكية املطلقة، والتسـلط الـديني الـذي كـان 

 .ًسائدا آنذاك

إن هذه النظرية تثري مسألة التعارض بني العقل والدين إذ يرى أصحابها أن الدين يعارض العقل وهذا  .2

ال يتامىش مع تأكيد ديننا اإلسالمي الحنيف وتشديده عىل استخدام العقل وإعامل الفكر الـذي تجـىل يف الكثـري 

 ٹ ٹ  من اآليات القرآنية إذ

ُكَذلك يبني ( - ِّ ُ َ ِ ُ لكم اُالـلـهَ ُ َآليات لعلكم تتَفكرون َ ُ َّ َُ َ ْ َّ ََ ِ  )219سورة البقرة ( )َ
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َالذين يذكُرون ( - ُ ْ َ َ ِ ِ قياما وقعودا وعَىل جنوبهم ويتَفكرون يف خلق السـاموات واألرض َالـلـهَّ ْ َ َْ َ َ َ َ َ َِ َّ ُِ ْ َ ِ َ ُ َّ َ ِ ِ ُ َ َ ً ُ ُ ً َ ِ(  .

 )191سورة آل عمران (

َكَذلك نَفصُل اآليات لَقوم يتَفكرون( - ُ َّ َ َ ٍَ ْ ِ ِِ ِّ ُ َ  ) 24سورة يونس ( ) َ

 ر وأداة التفكـري هـو العقـل فكيـف نالحظ يف اآليات تشديد الخالق جل وعال عىل التفكري وإعـامل الفكـ

 ! يتعارض إعامل الفكر يف األشياء والدين؟

أما املنهج يف هذه النظرية فينبغي أن يحدد مضمونه وينظم محتـواه مـن مجموعـة مـن الخـرباء الـذين 

 .للعقل وتدريبه والرتتيب املنطقي للمواد الدراسية يعطون قيمة كبرية 

أما طرائق التدريس من وجهة نظر املوسوعية فإنها تعـد وسـائل إلكسـاب التالميـذ الحقـائق واملفـاهيم 

ًواملبادئ لذلك فهي تشدد عىل التلقني واإللقاء يكون الطالب فيها متلقيـا واملعلـم نـاقالً للمعلومـات والتقـويم 

 التقويم الختامي األمر الذي ال يؤدي إىل تعديل مسار العملية التعليمية، ومعيار الحكـم عـىل فيها مقصور عىل

 . الطالب فيها هو مقارنته باملجموعة التي ينتمي إليها

 )األساسية ( النظرية الجوهرية*  

ظهرت هذه النظرية يف العرص الحديث كرد فعل ألفكـار املدرسـة التقدميـة، وقـد اشـتملت عـىل بعـض 

 وفاعـل يف تها إىل العقل عىل أنه عـنرص رئـيسمعتقدات الفلسفة املثالية والواقعية فقد أخذت من املثالية نظر

تحديد األساسيات وترتب عىل ذلك تركيزها عىل املادة الدراسـية فـيام أخـذت مـن الواقعيـة نظرتهـا إىل وجـود 

بية واالهتامم بالتعليم عن طريـق املالحظـة الطبيعة واألشياء ونجم عن ذلك اهتاممها بالجوانب الحسية يف الرت

 : ملا يدور يف الطبيعة وتتلخص املبادئ الرتبوية للجوهرية فيام يأيت

 . إن الرتبية بالرضورة تعني املثابرة والعمل الشاق -1

 . إن املبادأة يف الرتبية يجب أن تكون من جانب املعلم ال من جانب الطالب -2

 . هو لب الرتبيةإن هضم املواد الدراسية املقررة  -3

 مبعنـى املحافظـة عـىل الطـرق –يجب عىل املدرسة أن تحافظ عىل الطرق العقليـة للتنظـيم العقـيل  -4

 .  ويجب أن تعلم التالميذ املفاهيم األساسية–  لالنضباط العقيل،التقليدية 

تمع فالنظرية الجوهرية تهتم بالعقل، وتركز عىل املادة الدراسية، واملحافظة عىل تقاليد املج

 وأمناط حياته املتوازنة، وترى أن مهمة الرتبيـة أن تخـدم الفـرد واملجتمـع يف آن واحـد وأن املعلـم
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ىل إ هو مركز العمليات الرتبوية وهو ممثل املجتمع بل وكيله يف نقـل املعـارف واملهـارات واالتجاهـات والقـيم 

 . للحركة التقدميةاألجيال بقصد املحافظة عليها وحاميتها من االعتداءات املصاحبة 

ًسا عىل ذلك فإن يوتأس. مهمة املدرسة من وجهة نطر الجوهرية تزويد الطلبة بالقوى العقلية والفكريةف

ًالجوهريني يوجهون اهتاممهم إىل التمييز بني ما هو جوهري، ومـا هـو لـيس جوهريـا مـن الـربامج الدراسـية، 

 وسـعة معارفـه يف مجـال التعلـيم، تـهيشـددون عـىل ثقافالتعليمية لذلك فهـم  يف العملية وتأكيد دور املعلم 

أما املنهج الجوهري فيجـب أن يحتـوي عـل املعـارف واملعلومـات التـي .وجعل املادة مركز االهتامم يف التعليم 

 .تساعد املتعلمني عىل معرفة تراثهم االجتامعي، والتكيف للعامل الذي يعيشون فيه

 التذكر والفهـم واالسـتنتاج والتأمـل وكـل مـا يـؤدي إىل معرفـة وأن يهدف إىل تنمية العقل وتدريبه عىل

 . جوهر األشياء وأساسياتها

 . ويرى أصحاب هذه النظرية أن مضمون املنهج ثابت ال يتغري

 : وبناء عىل ما تقدم فإن النظرية الجوهرية

 . أسهمت يف تشكيل الطريقة التقليدية يف تنظيم املنهج -1

 . لكات العقلية املستقلةنظرية املقبل التغيري إلميانها بال ت -2

 .جعلت دور املعلم األسايس نقل املعرفة ودور الطالب تلقيها -3

 .شددت عىل العلوم الطبيعية أكرث من العلوم االجتامعية -4

 .انحازت للجانب العقيل وأهملت جوانب الشخصية األخرى -5

 . لحاليةاعتربت املايض مصدر املعرفة التي ميكن استخدامها ملواجهة املشكالت ا -6

 . جعلت العملية التعليمية عملية نقل املعارف واملفاهيم وأساسيات الرتاث إىل املتعلم -7

 .  وصالح لكل العصورّتهتم مبا هو أسايس -8

 .Pragmatism Theoryالنظرية الرباجامتية  * 

شـط يرى أصحاب هذا النظرية أن املعرفة هي نتـاج تفاعـل اإلنسـان مـع بيئتـه، وأن العقـل اإلنسـاين نا

ًا متلقيا مكتشف أكرث منه سلبي  فـرد ميـر بخـربات وهـو مفكـر هإىل املتعلم عىل أنتنظر وعىل هذا األساس فإنها ً

ومستكشف، وأن اهتاممه وفضوله يدفعه إىل التعلم؛ فرتتب عىل ذلك أن تشدد الرباجامتيـة عـىل أن يكـون مـا 

للتالميذ أن يتعلموا ما يحبون وأن يعملوا بأنفسـهم ًيتعلمه الفرد مرتبطا بحاجاته واهتامماته الحالية، والسامح 

 ملعرفة األشياء وال يزودون مبعلومات يختارها اآلخرون لذلك فهي تركز عىل املتعلم والعناية باهتامماته، وتنميـة
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حـرص عـىل الحريـة ي حب االستطالع لديه أما دور املعلم فيها فهو تنظيم الخربة، وبيان االتجاه الذي تسري فيـه 

 أن يتعرض إىل خطر وما عليـه دخل إال عندما يرى أن املتعلم ميكن تعلم وال يتويبتعد عن كل ما يقيد حرية امل

 . إال أن يوجه ويساعد وينصح املتعلمني وأن يبني املوقف حول مشكالت معينة مهمة للمتعلمني

العمليـة يف التعلـيم والرباجامتية ترفض ما ذهبـت إليـه املوسـوعية والجوهريـة، وتشـدد عـىل الطريقـة 

ملساعدة املتعلم عىل تنمية قدراتـه عـىل التفكـري بـدالً مـن حفـظ الحقـائق وتؤكـد عـىل أهميـة أسـلوب حـل 

 . املشكالت يف التعليم

ويجعل املتعلم مركز العملية التجريب ًوعىل أساس أفكار الرباجامتية يعد املنهج الرباجاميت مرنا يركز عىل 

 .النظرية يف املنهاج التصميامت التي تتمركز حول املتعلم ومنها منهج النشاطالتعليمية، ومن مثار هذا 

لوجية يسـتجيب طبيعي يعيش يف بيئة اجتامعية وبايوخالصة القول أن الرباجامتية ترى أن اإلنسان كائن 

ًلوجية واالجتامعية وهو ليس كائنا روحياارات البايللتي ً . 

 االستعداد أن يكون هذا، أو بني الخري والرش يف الفطرة ولكنه لديهوإن الطبيعة اإلنسانية طبيعة محايدة 

وإن املعرفة ما هي إال عملية تفاعل بني اإلنسان وبيئته، وأن الرتبية هي . حسب نوع الرتبية التي تتاح لهذلك ب

ة ميول جديدة اتهم وإثارم يجب أن تقوم عىل ميول األطفال وخربيوأن طرائق التعل. ًالحياة وليس إعدادا للحياة

 .  عىل الفردية واعتامد طريقة النشاطوالتأكيد

االهتامم بالجوانب الجسمية والعقلية والخلفية االجتامعيـة، وتـوفري كـل مـا يشـبع حاجـات املتعلمـني و

هم حرية اتخاذ القرارات بشأن ما يريدون تعلمه، ويقترص دور املعلـم فيهـا لوميكنهم من التعبري عن ذواتهم، ف

ة بالشكل الذي يسـاعد عـىل الـتعلم، فهـي تؤكـد لنصح، وتنظيم ظروف املوقف أو الخربم املشورة، واعىل تقدي

 . النمو التلقايئ للمتعلم، وتركز عىل الجانب العميل يف التعلم

 Polytechnic alisation Theoryة التطبيقية يالنظرية املاركسية البوليتكنيك*  

يدريك أنجلس واعتمـد هـا ل العامل األملاين كارل ماركس وفرمن كوضعت املبادئ األساسية لهذه النظرية 

 . ً منهجاالزعيم الشيوعي السوفيتي لينني

 : وتقوم هذه النظرية عىل املبادئ اآلتية

إن املادة هي األصل يف وجود اإلنسان وما اإلنسـان إال مـادة مجـردة مـن الـروح وبهـذا  )1

 اإلنسانية، وإن الطبيعة اإلنسانية مكونة مـنألغت الثنائية بني الروح واملادة يف الطبيعة 
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 وال ثنائية فيها بني الجسم والعقل، وال ثنائيـة بـني ، مادة فقط، فهي تنظر إىل الكون واملجتمع نظرة مادية

 . اإلله والطبيعة، وما الحياة والعقل إال وظائف ألشكال دقيقة ومعقدة للامدة

 . اإلنسان أم مل يدركها والعقل هو نتاج املادة كهاقيقة أساسية موجودة، سواء أدرإن العامل ح )2

إن الرتبية تحددها العالقات االجتامعيـة، وإن وظيفـة الرتبيـة، ومحتواهـا وطرقهـا تختلـف بـاختالف  )3

الطبقات االجتامعية والعصور، ويف املجتمعات الربجوازيـة تسـتغل الرتبيـة وسـيلة إلرهـاب الطبقـات 

 .  الربجوازية يف املجتمعالكادحة واستغاللها لتأكيد سيادة

د روتنمية قيمـة الفـ. لذلك فإن النظرية البولتكنيكية تركز عىل املجتمع وتؤكد االتجاه االجتامعي يف الرتبية

 . من خالل الجامعة ألن مصلحة الفرد تتمثل يف مصلحة الجامعة

عامـة واحـرتام العمـل ة لفروع اإلنتاج، واسـتعامل آالت العمـل الشديد عىل املبادئ العملية الرئيسالت )4

ًوالسعي إليه ليك يؤدي الفرد دورا نشيطا يف اإلنتاج وال  . كل إليهتقدم التكنولوجي، ويقبل أي عمل يوً

إن العمل املنتج مصدر أسايس للمعرفة وبذلك أصبحت املعرفة وظيفة لخدمة اإلنتاج، وبـذلك تلغـي  )5

ميذ العمل بأنفسهم ومشاركتهم يف العمـل الثنائية بني النظرية والتطبيق فهي تشدد عىل مامرسة التال

ًاملنتج، وترى أن من شـأن ذلـك املسـاعدة يف تربيـة املـواطن االشـرتايك وجعـل الفـرد عضـوا نافعـا يف  ً

 .مجتمعه

إن النـمـو العـقـيل والـبـدين لإلنـسـان يتوـقـف ـعـىل البيـئـة والـظـروف، وتقـيـيم العـمـل يف املجتـمـع وإن  )6

حددها العوامل الوراثية بل هـي أشـياء مكتسـبة تـأيت نتيجـة ت فطرية، وال تساملواهب والقدرات لي

 . عمل اإلنسان ونشاطه وتفاعله

ويف ضوء ما تقدم فإن النظرية البوليتكنيكيـة املاركسـية تهـتم بنوعيـة النشـاط والعمـل خـارج املدرسـة 

ويتشجعوا عـىل لغرض تلبية ميول الطالب وتنمية استعدادهم، ومواهبهم الشخصية ليظهروا قدراتهم الدقيقة، 

 .االبتكار ويتدربوا عىل البحث العلمي وإنها نظرية إلحادية تهمل األديان

 : أما املنهج فيها فيشدد عىل

 . تزويد الطلبة باملبادئ العامة لإلنتاج االجتامعي .أ 

 . تزويد الطلبة باملهارات املهنية والتكنولوجية الذي يقتضيها العمل واإلنتاج .ب 

 .تج خارج املدرسة، وداخلهاترشك الطلبة بالعمل املن . ج 
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 . تزيد فاعلية األجيال الصاعدة ومتكنها من املشاركة يف اإلنتاج . د 

يتوزع املنهج فيها بني جانبني األول يتأسس عىل تطبيـق العلـم وتوظيـف املعرفـة لإلنتـاج والثـاين مـنهج  -هـ

ية، ويتسم منهج التعليم ًعلمي يجمع بني املعرفة وتطبيقها يوظف أساسا لخدمة اإلنتاج والتنمية املاد

 عىل الرياضيات والعلوم الطبيعية مـن دون إغفـال هزيرتكبالعام عىل مستوى جميع املراحل الدراسية 

العلوم اإلنسانية وهو كام ذكرنا يجمع بـني املعرفـة والتطبيـق وتـم توظيفـه بصـفة أساسـية لخدمـة 

يم املعرفة عىل مواد دراسية محددة ويتم تنظيم املنهج مبوجب هذه النظرية عىل أساس تقس. اإلنتاج

ًكاللغة والحساب وغريها يتقدم فيها الطالب تدريجيا وتصبح أكرث تخصصا وتتسم برتابطها مع بعضـها  ً

وتكون مهمة املدرسة الربط بني هذه املواد وهذا ما يطلـق عليـه طريقـة األنظمـة الفكريـة أو نظـم 

األشياء الواقعية املحسوسة، أو طريقة املشـكالت، األفكار وهناك طريقة أخرى هي طريقة العودة إىل 

الشـمري،  (أما طرائق التدريس  فهي متنوعة وأهمها التعلم بالعمل، ونظـم األفكـار، وحـل املشـكالت،

 .)2003والدليمي،
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 عنارص املنهج الحديث

 متهيد 
ّمر القول إن عنارص املنهج التقليدي تتحدد باملواد الدراسـية املنفصـلة لـذلك فـإن العنايـة فيـه 

ر الفلسـفة تتوجه نحو املادة الدراسية وإتقانها بوصفها الهدف األسمى للعملية التعليمية من وجهة نظ

وإن املنهج التقليدي يعـد مـن متخصصـني يف فـروع املعرفـة . الرتبوية التي يقوم عليها املنهج التقليدي

يقسمون ما يدرسه الطلبة عىل مواد دراسية تنظم موضوعاتها عىل أساس منطق املادة، أو عـىل أسـاس 

 . التدرج من السهل إىل الصعب فقالرتتيب الزمني للمعلومات، أو عىل و

ة اده فعنـارصه هـي أربعـة عنـارص رئيسـأما املنهج الحديث فيختلف يف عنارصه وطريقـة إعـد

 : تتمثل باآليت

 .األهداف -

 .املحتوى -

 .األنشطة وطرائق التدريس -

 .التقويم وأساليبه -

ومن هذه العنارص يتشكل املنهج كنظام تعمـل فيـه هـذه العنـارص تتكامـل مـع بعضـها يـؤثر 

والشكل اآليت يعرب عن تفاعل هذه العنـارص .  مجتمعة يف مخرجات املنهجبعضها يف البعض اآلخر وتؤثر

 .وتكاملها

  
 مع بعضها لتكون املنهج مبفهومه الحديث وفيام يأيت تتداخل يالحظ يف الشكل أن هذه العنارص

 . من هذا الفصل تفصيل لكل من هذه العنارص

 

عنارص املنهج  التقويم وأساليبه املحتوى

األنشطة وطرائق التدريس

 األهداف
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 األهداف: أوالً

قـوم عليـه تيث عملية منظمة مخططة هادفة، ويعد تحديد األهداف األساس الذي املنهج الحد

ًوالهـدف اصـطالحا يعنـي الغايـة التـي . ًعمليات املنهج بدءا من التخطيط وانتهـاء بـالتقويم فـالتطوير

تسعى الرتبية إليها، ويعرف بأنه استبصار مسبق ملـا سـتكون عليـه النهايـة املمكنـة يف ضـوء الظـروف 

 .ات املتاحةواملعطي

درج مـن العـام تـتعلم؟ أو ملاذا ندرس املنهج؟ وهي تملاذا ن: نهج تجيب عن التساؤلوأهداف امل

 الخاص الضيق الذي ميكن تحقيقه يف درس حقيقه إىل سنوات ومراحل دراسية إىلالشامل الذي يحتاج ت

داف التعليمـيـة أو ويـسـمى الـنـوع األول باألـهـداف العاـمـة بعـيـدة املدى،ويـسـمى الـثـاين باألـهـ. واـحـد

هم بشـكل عـام اتالسلوكية قصرية املدى وقد اختلف املربون يف تصنيف األهداف الرتبوية غري أن تصنيف

 :ال تخرج عن املستويات اآلتية

 إليها تنتهي جميـع .ً تعد أكرث مفاهيم األهداف شموالً واتساعا وحاجة إىل الوقت.الغايات الرتبوية )1

 متثل املحصلة النهائية لكل األهـداف التـي تليهـا فهـي متثـل أهـداف روافد العملية الرتبوية، فهي

 : النظام الرتبوي كله ومن أمثلتها

 إعداد مواطن صالح. 

 وهكذا. إعداد مواطن يعتز بالوطن. 

مؤسسـة  أوفيالحظ أن هذه األهداف ال ميكن تحقيقها يف درس أو مادة واحدة أو سنة واحـدة، 

ًجميع وسائله جنبـا إىل جنـب مـع ببوي كله، وإسهام املجتمع واحدة بل تحقق بفعل النظام الرت

 .املؤسسة التعليمية من أجل ذلك

 تحقيقها املؤسسات التعليمية يف مرحلة دراسية تتبنىاألهداف الرتبوية العامة، هي األهداف التي  )2

العامـة األهـداف معينة، أو مناهج دراسية محددة وينطـوي تحـت هـذا املسـتوى مـن األهـداف 

هـداف راسـية واألهـداف العامـة لكـل صـف واألام التعليمي واألهداف العامة لكل مرحلة دللنظ

ًالعامة لكل مادة وهذا يعني أن لكل مرحلة أهدافا عامة، وأن لكل مادة أهـدافا عامـة، وأن لكـل  ً

ًصف يف مرحلة أهدافا عامة، وهكذا، ويتسم هذا املستوى من األهداف بإمكانية تحقيقه يف مـدة 

 . أقل من املدة الالزمة لتحقيق الغاياتزمنية 

 األهداف التعليمية، وهي تلـك األهـداف التـي يشـتمل عليهـا مضـمون تعليمـي،  )3
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 ويطلـق عليهـا األهـداف هاوتصاغ يف شكل عبارات متثل نتائج تعليمية أو تربوية ميكن مالحظتها وقياس

 . الخاصة أو السلوكية

ن حيـث السـعة والشـمول وطـول الوقـت مـن الغايـات إىل درج مـوعىل أساس ما تقدم فإن األهداف تتـ

 : األهداف السلوكية وميكن التعبري عن هذا التدرج بالشكل اآليت

 

 .شكل ميثل تدرج األهداف من حيث السعة والشمول والوقت الالزم

 : إن أهمية األهداف يف املنهج تتجىل يف اآليت

ية تخطيط املنهج ناجحة ما مل تسـتند إىل أهـداف محـددة ومـن دون ذلـك ال ميكن أن تكون عمل .أ 

 . تكون عملية عشوائية ال ميكن أن تؤدي إىل نتائج محددة

 .باألهداف يستهدي مصممو املناهج الختيار محتوى املنهج وخرباته وأنشطته .ب 

 باألـهــداف يـســتعني منـفــذو اـملــنهج يف رـســم الخـطــط واختـيــار وـســائل التعـلــيم، واألنـشــطة . ج 

 

 األهداف السلوكية

األهداف الخاصة بالوحدة أو 
 الفصل

األهداف العامة ملادة يف صف درايس
 

األهداف العامة لصف يف مرحلة دراسية
 

األهداف العامة ملادة يف مرحلة

األهداف العامة ملرحلة دراسية

ظام التعليمياألهداف العامة للمواد الدراسية يف الن

)أهداف وزارة(األهداف الرتبوية العامة للنظام التعليمي

الغايــــــــات
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 .  املالمئة، وطرائق التدريس القادرة عىل تحقيق األهداف بأقل وقت وجهد وكلفة

 .ّباألهداف يسرتشد مقومو املناهج للحكم عىل مدى فعاليتها واختيار األسلوب املالئم .د 

 . إليها تستند عملية التطوير .ه 

 : وميكن أن تصنف األهداف الرتبوية إىل املستويات اآلتية

 . ملدىأهداف عامة بعيدة ا )1

وهي أهداف تتسـم بالعموميـة وعـدم التحديـد وال ميكـن أن تحقـق يف فصـل درايس، أو سـنة 

 ًدراسية واحدة إمنا تستغرق وقتا طويالً، مثل 

 . تنمية املسؤولية الوطنية -

 . تنمية االعتزاز بالعروبة واإلسالم -

 . أهداف تربوية عامة مرحلية )2

ًى، ولكنهـا أكـرث منهـا تحديـدا، وأقـل عموميـة هي أهداف ترتبط باألهداف العامة بعيـدة املـد

 : وميكن تحقيقها يف فصل درايس واحد أو سنة دراسية واحدة مثل

 . معرفة خصائص منصوبات األسامء يف العربية -

 . طالع عىل تاريخ العرب قبل اإلسالمالا -

 . معرفة املعلقات العرش وخصائصها -

 . أهداف خاصة )3

ًرحلية تصف نتـائج التعلـيم وتكـون أكـرث تحديـدا وأقـل مة املاهي أهداف ترتبط باألهداف الع

 : عمومية من املرحلية وميكن أن تحقق يف دراسة وحدة دراسية يف حصة أو عدد من الحصص مثل

 . إدراك مفهوم املفعول به -

 . استيعاب معلقة امرئ القيس -

 . نقد نص تاريخي معني -

 .أهداف سلوكية )4

ة وتصاغ  بعبارات سـلوكية ميكـن مالحظتهـا وقياسـها هي األهداف التي تشتق من األهداف الخاص

 :وتصف النواتج التعليمية التي ينتظر من املتعلمني تحقيقها مثل

 . أن يقدم الطالب جملة تحتوي عىل مفعول به منصوب عالمة نصبه الفتحة -

 .أن يقرأ الطالب معلقة امرئ  القيس قراءة صحيحة -



  عنارص املنهج الحديث

 

 55

2 

 . لوطن العريبأن يعني الطالب موقع العراق عىل خارطة ا -

ومن الجـدير بالـذكر أن هـذه املسـتويات ينبغـي أن تـرتبط ببعضـها فالهـدف السـلويك يـرتبط 

بالهدف الخاص، والهدف الخاص يرتبط بهدف املرحلـة، وهـدف املرحلـة يـرتبط بالهـدف العـام بعيـد 

 . املدى وال يجوز أن تتعارض املستويات قصرية املدى مع املستويات بعيدة املدى

 اشتقاق األهداف الرتبويةمصادر 

،  املـنهجتختلف مصادر اشتقاق األهداف الرتبوية باختالف الفلسفة الرتبوية التـي يسـتند إليهـا

 لـو كـان  فـيامفإذا كان املنهج يستند إىل الفلسفة التقدمية فإن مصادر اشتقاق أهدافـه تختلـف عنهـا

ـ ـة تـش ـة، ألن التقدمـي ـة، أو الجوهرـي ـفة املثالـي ـتند إىل الفلـس ـه، يـس ـه، وميوـل ـتعلم وحاجاـت ـىل اـمل دد ـع

وخصائصه، يف حني تهتم الجوهرية باملواد الدراسية وهضمها، وعـىل الـرغم مـن تبـاين وجهـات النظـر 

 مصادر اشتقاق األهداف إال أن أغلب الفلسفات التقدميـة تـرى أن األهـداف الرتبويـة ينبغـي أن لوح

 : تشتق من اآليت

 . اته وقيمه، وعاداته وتراثهالفلسفة التي يتبناها املجتمع وحاج -1

املتعلم وخصائصه، وحاجاته وميوله واهتامماته بوصفه محور العملية التعليمية واملستفيد أو  -2

 . املستهدف فيها

 . التطور العلمي والتكنولوجي الحاصل يف العامل -3

 . طبيعة املادة الدراسية ومعطياتها وما حصل من تطور فيها -4

 وما نجم عنها من اتجاهات تربوية حديثة مبعنى أن األهداف ما توصلت إليه نظريات التعلم -5

 : الرتبوية ترتبط باالتجاهات الرتبوية الحديثة مثل

 .التعلم الذايت -

 . التعلم التعاوين -

 . مفهوم الجودة الشاملة -

 . وغري ذلك. ربط ما يتعلمه الفرد بالحياة -

 . معايري األهداف الرتبوية

 :  يف األهداف الرتبوية وصياغتها منهاهناك جملة معايري يجب أن تتوافر

 . الوضوح، يعني أن تكون األهداف واضحة وال لبس فيها -1
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 . إمكانية القياس، يعني أن تكون قابلة للقياس والتقويم -2

إمكانية التحقـق، أي أن تكـون ممكنـة التحقـق وال يقـع تحقيقهـا خـارج حـدود اإلمكانيـات  -3

 . املتاحة والوقت املحدد

لسفة سليمة، مبعنى أن الهدف الرتبوي ال بد أن يستند إىل فلسفة تربوية سليمة االستناد إىل ف -4

 . م التثبت من جدواهات

 . االتصال بالواقع، أي يجب أن ترتبط مبتطلبات الحياة -5

 . االتصال بحاجات املتعلمني وقدراتهم واستنادها إىل أسس نفسية سليمة -6

 . عديل سلوكهمأن توفر خربات ذات معنى للمتعلمني، وتسهم يف ت -7

 . أن ترتبط باألهداف العامة للرتبية وترتبط باألهداف الخاصة بكل مادة -8

 . أن تتامىش ونوعية املؤسسة التعليمية، واملرحلة التعليمية التي وضعت من أجلها -9

 يف األهداف الرتبوية ومستوياتهاتصن

تـي تصـف نـواتج الـتعلم، أو يات الرتبوية إىل وجود تصنيفات عديدة لألهداف الرتبوية البتشري األد

ً يعد األكـرث شـيوعا يف املجـال املعـريف، ويعـد تصـنيف Bloomالسلوك املتوقع حدوثه غري أن تصنيف بلوم 

هـو ًكراثول األكرث شيوعا يف املجال الوجداين، أما املجـال املهـاري أو النفسـحريك فـإن التصـنيف الشـائع لـه 

 . تصنيف سمبسون

 : اآليتيف صنيفات وسنحاول بيان كل من هذه الت

 . تصنيف بلوم للمجال املعريف

 : صنف بلوم األهداف الرتبوية بشكل عام يف ثالث مجاالت هي 

  املجال املعريفCognitive Domain. 

  املجال الوجداينEffective Domain. 

  املهاري(املجال النفسحريك (Psychomotor Domain. 

ة بالرتبية لها ثالثة مجاالت أو جوانـب ينية املعنويتأسس هذا التصنيف عىل أن الشخصية اإلنسا

متكاملة غري منفصلة عن بعضها هي املجال العقيل الـذي يتعامـل مـع املعـارف، واملجـال الوجـداين أو 

االنفعايل الذي يعرب عن املشاعر واألحاسيس واملجال الحريك أو املهاري الـذي يتصـل بالجسـم ومهاراتـه  

 . الحركية
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 : ريففاملجال املع* 

يتضمن اكتساب املعرفة، وفهمها، والتعبري عنها، وتطبيقها وتحليلها وتركيبها وتقوميها وقد صنفه 

 درج يف صعوبتها بشكل هرمـي يكـون املسـتوى األدىن فيـه يف قاعـدة الهـرمتبلوم إىل ست مستويات ت

 .  بلوم مستويات املجال املعريف حسب تصنيفنيت يعرب عواألصعب يف قمة الهرم والشكل اآل

 
درج يف صعوبتها من األدىن إىل األعىل وأن كـل املعرفية تتيالحظ من خالل الشكل أن املستويات 

ن هذه املسـتويات تبـدأ بالقـدرات أمستوى من هذه املستويات يعتمد عىل املستوى الذي يقع تحته و

 : عليا وهي كام يأيتالعقلية الدنيا، وتنتهي بالقدرات العقلية ال

 Knowledge) التذكر(مستوى املعرفة  -1

يشري هذا املستوى إىل أن املتعلم أصبح يف وضع قـادر عـىل تـذكر املعلومـات واسـتدعائها عنـد 

 . مروره بخربة تعليمية معينة، ومن أمثلة األهداف لهذا املستوى

 . أن يعدد الطالب الخلفاء الراشدين -

 .  األولبايسأن يذكر الطالب الخليفة الع -

 . أن يحدد الطالب تاريخ سقوط بغداد تحت االحتالل األمرييك -

 . Compehensionمستوى الفهم واالستيعاب  -2

إن هذا املستوى يشري إىل قدرة املـتعلم عـىل إدراك معـاين املـواد التعليميـة، أو 

  قـادر فيـه عـىل فهـم يف وضـع استيعابه املعلومات التي قدمت له، مبعنى أنه أصـبح

 

 

قويمالت

الرتكيب

التحليل

التطبيق

الفهم، أو االستيعاب

)التذكر(اكتساب املعرفة

 التذكر

 الفهم

التطبيق

التحليل

الرتكيب

 التقويم
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 املعلومات والتعبري عنهـا بلغتـه الخاصـة وينـدرج تحـت هـذا املسـتوى ترجمـة املعلومـات وتفسـريها 

 . واستنتاجها ومن أمثلة أهداف هذا املستوى

 .أن يرشح الطالب مفهوم الفاعل -

 .. أن يستنتج الطالب دواعي احتالل العراق -

 .Applicationمستوى التطبيق  -3

 عىل استخدام املعلومات التـي اكتسـبها وفهمهـا يف مواقـف يشري هذا املستوى إىل قدرة املتعلم

 عىل استخدام املعلومات التي استوعبها يف مواقف جديدة، فهـو ً قادراجديدة، ويعني أن املتعلم أصبح

ًعندما يصل هذا املستوى يكون قادرا عىل تطبيق الحقائق واملفاهيم والتعميامت والنظريات والطرائـق 

 يف مواقـف قـد تواجهـه يف داخـل الصـف أو خارجـه ومـن أمثلـة أهـداف هـذا التي درسها واستوعبها

 : املستوى

 .  م5أن يحسب مساحة مربع ضلعه  -

 .أن يربهن عىل أن املعادن تتمدد بالحرارة -

 أن يرسم خارطة العرق مبوجب مقياس رسم معني -

 . Analysisمستوى التحليل  -4

رفة التي اسـتوعبها وطبقهـا إىل مكوناتهـا أو عنارصهـا يشري هذا املستوى إىل قدرة املتعلم عىل تحليل املع

ومعرفة ما بينها من عالقات تربطها، ويعني أن املتعلم أصـبح يف  وضـع قـادر عـىل تحليـل املعـارف التـي تعلمهـا 

وتجزئتها إىل عنارصها الثانوية، وإدراك ما بينها من عالقات، واألسس التنظيمية املتبعـة، ويعـد هـذا املسـتوى مـن 

ًيات اإلدراك العليا فهو أعىل درجة وأكرث تعقيدا من املستويات الثالثة السابقة ويتطلب عمليات ذهنية أكـرث مستو

 : ًعمقا من عمليات الفهم والتطبيق ومن أمثلة أهداف هذا املستوى

 . ظاهرة تقاتل العراقيني وترك املحتل الطالبأن يحلل -

 .مرييك يف احتالل العراقأن يقارن الطالب بني الدور اإليراين والدور األ -

 .أن مييز الطالب بني األساليب الخربية واألساليب اإلنشائية يف العربية -

 . Synthesisمستوى الرتكيب  -5

يشري هذا املستوى إىل قدرة املتعلم عىل ربط عنارص املعرفة التي تعلمهـا وتكـوين 

زاء املـواد كل جديد له معنى ويعنـي أن املـتعلم أصـبح يف وضـع قـادر عـىل تركيـب أجـ

 التعليمية يف قالب جديد من ابتكاره وتكوين فكرة جديدة من أفكار تعلمهـا مـن تقليـد
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 : ً أو محاكاة لغريه مبعنى أنه أصبح قادرا عىل الخلق واإلبداع  ومن أمثلة األهداف يف هذا املستوى

 . أن ينظم الطالب قصيدة -

 .  مقالة الطالبأن يكتب -

 . لعراقينيخطة لتوحيد االطالب أن يضع  -

 .Evaluationمستوى التقويم  -6

يشري هذا املستوى إىل قدرة الطالب عىل إصـدار أحكـام عـىل عمـل أو موقـف يف ضـوء معـايري 

ًمحددة سبق له أن تعلمها ويعني أن املتعلم أصبح قادرا عىل إصدار حكم حول قيمة املـواد التعليميـة  ّ

املعـايري قـد يحـددها الطالـب بنفسـه يف ضـوء مـا ًالتي تعلمها يف ضوء معايري محددة، علام بأن هـذه 

تعلمه أو تعطى له جاهزة من اآلخرين ويصدر أحكامه يف ضوئها، ويعد هذا املستوى أعـىل مسـتويات 

 : املجال املعريف، ومن أمثلة األهداف يف هذا املستوى

 . أن يحكم الطالب عىل االدعاءات األمريكية لغزو العراق -

 . يب عىل الخليج للسيابأن يقوم الطالب قصيدة غر -

 . أن يبدي الطالب رأيه يف فعل القاعدة يف العراق -

 .أن يبدي الطالب رأيه يف الدستور العراقي -

 . Effective Domainاملجال الوجداين * 

يعرب هذا املجال عن األهداف التي تتصل بوجدان املتعلم وأحاسيسه، ومشـاعره، وقيمـه التـي تعـد 

ًمكونا مهام من مكونات  شخصيته ألن املعرفة وحدها ال ميكن أن تؤدي إىل بناء شخصية متوازنة قادرة عـىل ً

التكيف والتعايش مع املجتمع ومتغرياته فال قيمة للمعارف التي ميتلكها الفـرد مـا مل ميتلـك مجموعـة مـن 

تعـايش مـع القيم واالتجاهات التي تتطلبها الحيـاة االجتامعيـة، وأخالقيـات املهنـة، فالنجـاح يف العمـل وال

إن . ًاآلخرين يقتيض قيام ومعتقدات يقتضيها العمل وهذا ما يعني املجال الوجداين يف الشخصـية اإلنسـانية

املـجـال الوـجـداين يتـضـمن األـهـداف ذات الـصـلة ـبـامليول واالتجاـهـات والـقـيم وـكـل ـمـا يتـصـل ـبـالعواطف 

ونشـاطه، وفاعليتـه يف العمليـة والوجدان من مشاعر، وأحاسيس، وقـيم ميكـن أن تـؤثر يف سـلوك املـتعلم، 

 .التعليمية 

 درج مســتوى تحقــق الهــدف الوجــداينف الوجدانيــة مســتويات متعــددة إذ يتــولألهــدا

 



 عنارص املنهج الحديث

 

 60

2 

ّ من أدىن مستوى حتى يصل إىل أعىل مستوى كام هو الحال يف مستويات املجال املعريف الذي مر ذكـره، 
جال؛ فقد صنف كراثـول مسـتويات املجـال ً األكرث شيوعا يف هذا املKrathowoleويعد تصنيف كراثول 

ًاملعريف تصنيفا هرميا يتدرج من األسهل إىل األصعب كام فعل بلوم، وحدد مسـتويات املجـال الوجـداين  ً

 : باآليت

 . Receivingمستوى االستقبال ، أو التقبل  .1

 الذي قد إن بلوغ املتعلم مستوى االستقبال يعني أنه يبدي رغبة يف االنتباه عىل موضوع التعلم

ًيكون مادة معينة، أو حادثة، أو مشكلة معينة، ويعني أنـه أصـبح منتبهـا عـىل اليشء راغبـا يف تقبلـه،  ً

ودوره هنا يتمثل باالنتباه والرغبة والتقبل يف املشـاركة الوجدانيـة أو العاطفيـة ومـن أمثلـة األهـداف 

 : السلوكية يف هذا املستوى

 . ىل حديث املعلمإأن ينتبه الطالب  -

 . أن ينتبه الطالب عىل أداء زميل له -

 . أن يتقبل الطالب املشاركة يف مشاهدة فيلم -

 .Respondingمستوى االستجابة  .2

يشري هذا املستوى إىل أن املتعلم تجاوز مرحلة االنتباه عىل اليشء أو الحدث وتقبل املشاركة أو 

ًفلم يعد رد فعله مقترصا عىل االنتبـاه الرغبة فيها إىل مرحلة املشاركة والتفاعل مع الحدث أو الظاهرة 

وإمنا يف وضع يشارك، ويتفاعل مع الحدث، أو الظاهرة بعد أن كان انتبه وتقبل املشاركة فيهـا، فهـو يف 

فنـواتج الـتعلم يف هـذا . هذا املستوى يتفاعل مع الحـدث ويحـاول اتخـاذ موقـف حيالـه بطريقـة مـا

ندما يسـتجيب الطالـب ألداء واجـب مكلـف بـه، ويقتنـع املستوى تشري إىل االستجابة كام هو الحال ع

 : بذلك، ومن أمثلة األهداف السلوكية يف هذا املستوى

 . أن يتذوق الطالب سامع قصة الجرمية -

 . أن يستمتع الطالب بأداء دوره يف تنظيم حديقة املدرسة -

 .أن يستمتع الطالب مبشاهدة مرسحية -

 . Valuingمستوى التقييم أو إعطاء قيمة  .3

ًشري هذا املسـتوى إىل أن املـتعلم أصـبح قـادرا عـىل إعطـاء قيمـة لألشـياء، أو ي

درج نواتج م بهذا القيمة، وتتأو أمناط السلوك التي يالحظها، ويهت الظواهر، أو األفكار،

 التعلم يف هذا املستوى بـني التقبـل البسـيط وبـني التعهـد وااللتـزام يف مجـال العمـل
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علم عند هـذا املسـتوى بكونهـا تحمـل خصـائص االتجاهـات، واملعتقـدات، أو ّ الفعال، وتتسم نواتج الت

 : التقديرات ومن أمثلة األهداف السلوكية يف هذا املستوى

 . أن يحّقر الطالب دور القاعدة يف تشويه املقاومة يف العراق -

 . أن يوضح الطالب أثر تقاتل العراقيني يف بقاء االحتالل يف العراق -

 . ور الذين يتصدون لألمريكان يف العراقأن يثمن الطالب د -

 . Organizationالتنظيم  .4

ًإن هذا املستوى يشري إىل أن املتعلم أصبح قادرا عىل بناء نظام قيمي داخيل ثابت متامسك عن 

ويشدد التعلم يف هذا املستوى عىل املقارنة والرتكيب مبعنـى أن . طريق مقارنة القيم وربطها وتجميعها

فـاملتعلم عنـدما . بني القيم ويصل إىل تركيب قيمي جديد، أو يتناول ترتيب نظـام القـيماملتعلم يقارن 

ًيصل هذا املستوى يلتزم مبجموعة من القيم ويعرب عنها يف سلوكه، أو يرتب نظامـا قيميـا منسـقا ومـن  ً ً

 : أمثلة األهداف السلوكية يف هذا املجال

 . أن يلتزم الطالب الدفاع عن وحدة العراق -

 . مسك الطالب بعروبة العراقأن يت -

 . أن يخلص الطالب يف أداء ما يوكل إليه من واجبات -

 . Characterization by valueسم بالقيمةوّمستوى التميز أو ال .5

إن بلوغ املتعلم هذا املستوى يعني أنه أصبح يف وضع له شخصية مميزة، وتشدد نواتج الـتعلم 

ن غريه؛ إذ يتكون لديـه نظـام مـن القـيم مّخص فيتميز يف هذا املستوى عىل تشكيل صفات الذات للش

يتحكم يف سلوكه؛ فعند هذا املستوى تتفاعـل معتقـدات الفـرد وأفكـاره، واتجاهاتـه فتتكامـل لتشـكل 

 : ومن أمثلة األهداف السلوكية يف هذا املستوى. أسلوبه وفلسفته الخاصة بالحياة

 . مريكان للبقاء فيهأن يعتقد الطالب أن الطائفية يف العراق سبيل األ -

 . أن يؤمن الطالب بوجوب احرتام اآلخرين -

 .د الطريق الحتالل العراقّهربهن الطالب عىل أن غزو الكويت مأن ي -

 . والشكل اآليت ميثل مستويات املجال املعريف وتدرجها من حيث الصعوبة والتعقيد
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 .Psychomotor Domainو النفسحريك أاملجال املهاري * 

يتضمن هذا املجال األهداف التي تتصل باملهارات الحركية لجسم اإلنسـان أي النشـاطات التـي 

ًزرا متناسـقا بـني العقـل والسـمع والـبرص وأعضـاء الجسـم اإلنسـاين كـام يحصـل يف األداءات آتتطلب ت ً

  اللحـريك لإلنسـان الـذياملختلفة، وهذا يعني أن هـذا املجـال معنـي بـالتكوين الجسـمي والعضـيل وا

 الشخصـية تلـكينفصل عن الجانب العقيل والوجداين يف الشخصية اإلنسانية إمنا يتكامل معهام يف بناء 

ويؤثر فيهام ويتأثر بهام فكام أن ال قيمة للمعرفة من دون التفاعل معهـا فـال قيمـة لتفاعـل مـن دون 

كليهام حاجـة إىل بل حاجة إىل الجسم السليم والعقبًجسم سليم معاىف يكون العقل عنرصا فاعالً فيه، ف

وكـام كـان لألهـداف يف املجـالني املعـريف والوجـداين مسـتويات . القيم التي توجههام الوجهة الصحيحة

 املجال املهـاري فهـي تتضـمن مسـتويات متعـددة، وقـد جـرى أكـرث مـن متعددة كذلك األمر ألهداف

وتصنيف هارو، وتصنيف جرونلند، وتصـنيف كيبلـر، هذا املجال كتصنيف راكزويل، تصنيف ملستويات 

ًولكن جاء تصنيف سمبسون ليكون األكرث شيوعا يف هذا املجال ولعل السبب يف ذلك متشيه مع النظـام 

وكراثـول يف تصـنيف املجـال  الهرمي الذي اتبعه كل مـن بلـوم يف تصـنيف مسـتويات املجـال املعـريف،

 . بيقه يف مختلف املواد التعليميةالوجداين فضالً عن سهولته، وإمكانية تط

ًوقد جاء تصنيف سمبسون ملستويات املجال املهاري متدرجا من اإلدراك الحيس 

 هـذا املجـال وصـوالً إىل مسـتوى األصـالة أو اإلبـداع الـذييف الذي ميثل أدىن مستوى 
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توى صـعوبتها والشـكل اآليت ميثـل مسـتويات املجـال املهـاري ومسـ.  ميثل أعىل مستويات هـذا املجـال

 .وتعقيدها

  
ىل األعىل وأن كـل مسـتوى يعتمـد عـىل مـا إدرج يف صعوبتها من األدىن تيالحظ أن املستويات ت

 . ا بعده وفيام يأيت توضيح هذه املستوياتملقبله ويؤسس 

 .Perceptionمستوى اإلدراك الحيس  .1

ّ الحس وإثارتها وأن املتعلم شـغل أعضـاء الحـس عنـده إن هذا املستوى يشري إىل تشغيل أعضاء

بفعل ما تعرض له من مثريات ذوات عالقة بالسلوك الحيس املرغوب فيه، واتجه نحو اسـتعامل أعضـاء 

ّالنشـاط الحـريك املطلـوب تعلمـه، وعـىل هـذا األسـاس فـإن هـذا يتطلبهـا الحس لتحديد األدوار التي 

. يار األدوار والواجبات ذات الصلة باألداء وربط تلك األدوار بـاألداءاملستوى يتضمن اإلثارة الحسية واخت

 : األهداف السلوكية لهذا املستوىومن أمثلة 

  الطالب املواد الالزمة لرسم خارطة العراقّمييزأن  . 

 أن يختار الطالب املالبس الالزمة لتمثيل شخصية كل من امرئ القيس والرصايف. 

 زمة لعمل نرشة جداريةأن يحدد الطالب املواد الال . 

 . Setمستوى امليل ، أو التهيؤ  .2

يشري هذا املستوى إىل االستعداد العقيل والجسـمي، واالنفعـايل للمـتعلم للبـدء 

 بالسلوك الحريك املطلوب تعلمه، فبلوغ املتعلم هذا املسـتوى يعنـي وصـوله مسـتوى
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 : ن األهداف التي متثل هذا املستوىاالستعداد العقيل والجسمي وامليل نحو أداء ذلك السلوك وم

 أن يبدي الطالب رغبة يف إلقاء قصيدة . 

 أن يستعد الطالب لتمثيل شخصية عمر بن أيب ربيعة. 

 أن يتطوع الطالب للعمل يف لجنة نظافة املدرسة . 

 . Guided Responseمستوى االستجابة املوجهة  .3

ك الحريك املرغـوب فيـه، وبلـوغ املـتعلم يشري هذا املستوى إىل قدرة املتعلم عىل محاكاة السلو

 وإعادتـه، أو أن وك الذي قام به املعلم أو املـدربًيعني أنه أصبح قادرا عىل محاكاة السلهذا املستوى 

. مبعنى أن املتعلم يبدأ فعـالً بـأداء املهـارة. عدكل تجريبي للبدء يف أدائها فيام بيقوم بأداء مهارات بش

 :  يف هذا املستوىومن أمثلة األهداف السلوكية

 أن يحايك املتعلم دور املدرب يف تنفيذ ركلة الجزاء يف كرة القدم . 

 أن يجري املتعلم محاولة يف أداء دور حارس املرمى . 

 أن يقلد املتعلم معلمه يف إلقاء قصيدة. 

 . Mechanismاآللية، أو التعويد  .4

الحركيـة التـي ال تتسـم بالتعقيـد إن مستوى اآللية يشري إىل قـدرة املـتعلم عـىل أداء املهـارات 

بطريقة سهلة توحي بأنه تعود أداءها نتيجة تكراره ذلك األداء، ومن األهداف التي متثل هذا املسـتوى 

 : من األهداف السلوكية

 أن يتعود الطالب تنفيذ القفز العايل من دون أخطاء . 

 أن يرسم الطالب خارطة العراق بشكل جيد . 

 الشعرية عروضيا من دون أخطاءأن يقطع الطالب األبيات ً . 

 . Complex overt responseاالستجابة العلنية املعقدة  .5

ًيا بدرجة عاليـة مـن الضـبط بيشري هذا املستوى إىل قدرة املتعلم عىل أداء الحركات املعقدة نس

 أداء  عـىلًامع الرسعة والدقة يف األداء، وبذل أقل ما ميكن مـن الجهـد ويعنـي أن املـتعلم أصـبح قـادر

ًيا برسعة ودقة يف األداء مع أقل ما ميكن من الجهد فيتالىش عنده الشـك والحـرية بالحركات املعقدة نس

 : ومن أمثلة األهداف السلوكية يف هذا املجال. والقلق يف تنفيذ املهارة

 أن يؤدي الطالب دور املدرب يف القفزة الثالثية. 
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 ًأن يقدم الطالب مخططا لساحة كرة السلة . 

 ن ينسق الطالب النباتات املعدة لزراعة حديقة املدرسةأ . 

 .Adaptationالتكيف  .6

إن هذا املستوى يشري إىل قدرة املتعلم عىل تعديل أمناط حركته ملا يالئم األوضـاع املسـتجدة أو 

املواقف التي تتطلب دقة أعىل يف األداء، وهذا يعني أن املتعلم عندما يصـل هـذا املسـتوى يكـون قـد 

املهارة، وتعرف دقائق أمورها بفعل مامرستها بدقة ورسعة عاليتني، ومن أمثلة األهداف السـلوكية أتقن 

 : لهذا املستوى

 ّأن يعدل الطالب أداء زميل له يف مهارة رسم الخرائط. 

 أن يعيد الطالب ترتيب املواد الالزمة لعمل وسيلة تعليمية. 

 ملتنبيأن يعيد الطالب تشكيل مالبس زميل له ميثل دور ا. 

 . Origination  ، أو اإلبداع األصالةمستوى  .7

ًإن هذا املستوى يعني أن املتعلم أصبح قادرا عىل إيجاد أمناط أدائيـة جديـدة مـن الحركـات يف 

تنفيذ املهارة، أو تطوير سلوكه الحريك إىل الحد الذي يصل فيه درجة اإلبداع يف األمناط الحركية ملواجهة 

ًديد، وعندما يصل إىل هذا املستوى يكون قادرا عىل إصدار أحكـام عـىل أداء مشكلة معينة، أو وضع ج

ومن األهداف السلوكية التي متثل . املهارات اإلبداعية من اآلخرين يف ضوء الخربة الطويلة التي اكتسبها

 : هذا املستوى

 أن يبتكر الطالب حركة أدائية يف تنفيذ القفز العايل . 

 يمية ملعرفة اإلجابات الصحيحةأن يصمم الطالب وسيلة تعل. 

 ًأن يقرتح الطالب شكالً جديدا من أشكال الخط العريب . 

 مقتضيات تحديد أهداف املنهج

 تستند إىل أسس موضوعية، وتقتيض ديد أهداف املنهج ليست عملية اعتباطية إمناإن عملية تح

 : من واضعي املناهج القيام مبا يأيت

دولة ومعرفة خصائصها، ونظرتها إىل العمليـة الرتبويـة، ومـا تريـده دراسة الفلسفة التي تتبناها ال -1

 . من املنهج واملعلم والطالب، وطرائق التدريس ملراعاة ذلك يف تحديد األهداف وصياغتها

دراسة الـرتاث الثقـايف والعـادات والقـيم االجتامعيـة التـي يحـرص املجتمـع عليهـا ويشـدد عـىل  -2

 . املحافظة عليها
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العلمي والظـواهر العامليـة الحديثـة، وتحديـد مـا ميكـن توظيفـه منهـا يف املنـاهج دراسة التطور  -3

 .  مواجهة ما ميكن أن يشكل خطورة عىل األمة منهاأوالدراسية، وما تقتيض ملواكبتها، 

طالع عىل االتجاهات الرتبوية الحديثة، وما توصلت إليه نظريات الـتعلم، والبحـوث والدراسـات يف مجـال اال -4

 . والتعليم بشكل عام واملناهج بشكل خاصالرتبية 

دراسة خصائص املتعلمني ومستوى استعدادهم وقدراتهم وحاجـاتهم، وميـولهم واتجاهـاتهم ومـا  -5

 . يراد منهم

 .طالع عىل متطلبات املجتمع وسوق العمل واسترشاف مالمح املستقبلاال -6

 . يري عىل مستوى العاملطالع عىل معطيات املواد التعليمية وما جرى عليها من تطور وتغاال -7

 : تحديد اإلمكانيات املتاحة لتنفيذ املنهج وتحقيق األهداف مبا فيها -8

 البنايات املدرسية وتجهيزاتها . 

 إدارات التعليم وتأهيلها  . 

 املعلمون وتأهيلهم وقناعتهم وإميانهم باألهداف التي يتم تحديدها . 

 املتعلمون وشعورهم بالحاجة إىل تلك األهداف . 

 جتمع وقناعته بأهمية األهدافامل . 

 الترشيعات واألنظمة التعليمية. 

 األموال الالزمة والجهات الساندة . 

 الوقت الالزم لتحقيق أهداف التعلم. 

 . االستعانة بآراء الخرباء وأصحاب الدراية يف بناء املناهج -9

 . إرشاك جميع األطراف التي تتعامل مع املنهج يف تحديد أهدافه -10

 حتوىامل: ثانيا ً

العنرص الثاين من العنارص التي يتشكل منها املنهج هو املحتـوى، ويعـد العـنرص 

إىل حد كبـري تحقيـق أهـداف املـنهج، وتصـمم لـه طرائـق عليه األساس الذي يتوقف 

 ومحتوى املنهج يف ضوء املفهوم الحـديث يشـتمل عـىل املعـارف .التدريس، وأنشطته

  يقع عليها اختيار مصممي املنهج وينظمونها عىلوالخربات املبارشة وغري املبارشة التي
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 نحو معني فهو يشتمل عىل الحقائق واملفاهيم واملبـادئ والقـوانني والنظريـات التـي يكتسـبها املـتعلم 

 . بشكل مبارش أو غري مبارش

 يكـون مـن املفيـد التعريـف مبـارشةوملا كان املحتوى يتكون من معارف وخـربات مبـارشة وغري

ظام املعريف عند اإلنسان والتعريف بالخربات املبـارشة وغـري املبـارشة وميـزات كـل منهـا يف مبكونات الن

 : التعلم وذلك كام يأيت

 مكونات النظام املعريف

 : يتكون النظام املعريف عند اإلنسان مام يأيت

 Factsالحقائق .  1

أو جـدال حـول اإلقـرار مبـا هي تلك الصيغ ذوات الداللة املحددة املتفق عليها بني الناس وال خالف 

أو هي معلومات مسلم بصحتها وقد تم االتفاق عليها بشكل ال خالف عليـه . تحمل من مضامني ومدلوالت

 : ومن أمثلة الحقائق. بني الناس

 بغداد عاصمة العراق. 

 الكويت سهلت لألمريكان احتالل العراق . 

 شهد العراق أكرب عملية تهجري يف عرص االحتالل األمرييك.  

العسل حلو، أو حقائق مجردة تشري إىل : ومن الحقائق ما هي حقائق مادية تدرك بالحواس مثل

املعلومات واملعارف التي ال تدرك بالحواس مبارشة إمنا عن طريق ترميزها باأللفاظ أو الرمـوز وتكـوين 

إلميـان يسـتدعي ا: صورة ذهنية لها مثـل املعلومـات التـي تـرتبط باألسـامء، واألشـياء املعنويـة كقولنـا

 .  دقيقة هذه حقائق معنوية غري مادية60الصدق، والنفاق يستدعي الكذب، والساعة 

وما يجب التنبه عليه يف هـذا املجـال أن إدراك الحقـائق املاديـة أيرس عـىل املـتعلم مـن إدراك 

 أو تكون عن ،ائقالحقائق املجردة، وتعد الحقائق اللبنات األساسية لبناء املعرفة اإلنسانية، وتدرك الحق

 ليسـهل طريق معلومات أولية يكتسبها اإلنسان فيخزنها يف ذاكرته، ويربطهـا بأشـياء حسـية، أو رمزيـة

ها، وتكمن أهمية تعلم الحقائق يف  كونها تشكل القواعد األساسية الداعمـة تعلمها، وإدراكها واستدعاؤ

 ). 2008عطية،( املشكالت لصحة التعميامت، وتشكل األرضية املعرفية لطرح الفرضيات حول
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 .Conceptsاملفاهيم . 2

عرفت املفـاهيم بأنهـا مجموعـة األشـياء، أو الرمـوز، أو املوضـوعات، أو العنـارص، أو األحـداث 

الخاصة التي يتم تجميعها عىل أساس ما بينها من الخصائص املشرتكة التي تتضمن فئة محددة مبوجب 

بأنهـا أنسـاق معقـدة مـن أفكـار مجـردة ) 2000(مرعي والحيلةوعرفها ). 2006الفتالوي،(معيار محدد

تتكون من خالل الخربات أو املواد الدراسية املتتابعة كمفهوم الدميقراطية، ومفهوم العينة يف اإلحصـاء، 

 . وغريها

ن أهمية احتواء املحتوى عىل املفاهيم يف كون املفاهيم تقع يف مركز البنيـة املعرفيـة عنـد موتك

اإلنسان فهي تقع فوق الحقائق وتحت املبادئ والقوانني، وتشكل أوسع قاعدة يف البنية املعرفية، ومنها 

 مـن النظـام املعـريف% 70تتشكل املبادئ والتعميامت؛ وبذلك فإن تعليمها يعني أن الطلبة سيمتلكون 

 ). 2004،ةالخوالد(

ارة، ومنها املعنوي مثل، الحق، والعدالـة، ، الجبل، والسيةواملفاهيم أنواع منها املادي مثل املدرس

 . والشجاعة

األول ما هو موجود مع وجود الطبيعة، كالشمس، والقمر،والليل : وهي من حيث الوجود نوعان

والنهار، واألرض والنجوم، والثاين ما تم وضعه من اإلنسان، وأعطي مصطلحات أو أسامء تدل عليه مثـل 

 ) . 2000مرعي والحيلة،( رت،اللرت، واملو،املربع، والدائرة، 

 .Generalizationاملبادئ والتعميامت . 3

املبدأ هو عبارة عن عالقة ثابتة بني مفهومني، أو أكرث، أو عبارة عن تعميم تم التأكد من صدقه، 

وهو يف األصل فرضية تحتمـل الصـحة والخطـأ تحتـاج إىل مـا . وإثباته عن طريق التجربة ألكرث من مرة

ن طريق التجريب والتطبيق يف مواقـف مختلفـة ويف حـال التثبـت مـن صـحتها تصـبح يثبت صحتها ع

 : ًمبدأ، أو تعميام قابالً للتطبيق مثل

 .تتمدد املعادن بالتسخني -

 .ينخفض الضغط الجوي باالرتفاع عن مستوى سطح البحر -

ومن الجدير بالذكر أن املبـادئ والتعمـيامت تسـتعمل بـاملعنى نفسـه فعنـدما تقـول 

 ًدن تتمدد بالحرارة فهذا تعميم تم التثبت من صـحته بالتجريـب فأصـبح تعمـيام وهـو املعا
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 . يف الوقت نفسه مبدأ ألنه عبارة عن عالقة بني مفهومني هام الحرارة واملعادن

 .Laws and Rulesالقواعد والقوانني . 4

لتـي تطـرأ عـىل هي عبارة عن صياغة كمية لظاهرة، أو مجموعة من الظواهر تحدد املتغريات ا

تلك الظاهرة تحت ظروف كمية وكيفية محددة، أو هي متثيل رمـزي يعـرب عـن العالقـة بـني املفـاهيم 

 : مثل

 .الكثافة× الحجم = الكتلة 

 . الزمن× الرسعة = املسافة 

= الرسعة 
الزمن

المسافة
 

درة عـىل فهـم األشـياء  قـوتكمن أهمية املبادئ والقواعد والقوانني يف كونها تجعل املتعلم أكـرث

ها يستعني الفرد عىل حل املشكالت، وتفسري الظواهر، وعىل هـذا األسـاس ينبغـي أن يهـتم وتحليلها؛ فب

 .محتوى املنهج باملبادئ والقوانني

 . النظريات. 5

ًالنظرية هي عالقة بني مبدأين أو أكرث، أو هي عبارة عن جملة، أو تقرير يرشح أحداثا متنوعـة 

 من الفروض العلمية، والفرض هو تصور ذهني تجـاه ظـاهرة، أو مشـكلة معينـة كنظريـة ًتشمل عددا

 . فيثاغورس

 .Attiudes and Valuesاالتجاهات والقيم . 6

االتجاه هو حالة من االستعداد والتأهب لدى الفـرد تجـاه أمـر معـني، وهـو نزعـة دافعـة ذات 

ًيمة معينة، وقد يكون إيجابيا يعـرب عـن القبـول أو طبيعة انفعالية يكتسبها الفرد تجاه يشء معني، أو ق

ًسلبيا يعرب عن الرفض، فهو خالصة ملا يعتقده الفرد تجاه يشء، أو موقـف، أو مجموعـة مـن األشـياء أو 

وتكمن أهمية االتجاهات يف كونها متثل حالة من االستعداد لدى املتعلم بجعله يدرك األشـياء . املواقف

 منا تكتسب من خـالل املالحظـة والتجربـةإطرية فًام بأن االتجاهات ليست واملوضوعات واألنشطة، عل

 للتغيـري مـن خـالل مـرور الفـرد التي مير بها الفرد يف أثناء عملية منوه، وتتسم االتجاهـات بأنهـا قابلـة

 . بخربات معينة متعددة

ً إزاء ما يراه صالحا جديرا باالأما القيم فهي تقدير ذايت للفرد رصفات أفـراد الجامعـة تباع ، من تً

 )1978رضوان، وآخرون،.(تمي إليهاالتي ين
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يام تعـد ومن الجدير بالذكر أن الحقائق واملبادئ والقوانني تعد من مكونـات املجـال املعـريف فـ

 . واالتجاهات واملعتقدات من مكونات املجال الوجداينالقيم

 . املهارات.  7

ة ورسعة فهي تعنـي اإلتقـان يف األداء واالقتصـاد يف املهارة تعني القيام بعمل معني بدقة وسهول

 : الوقت والجهد وهي أنواع منها

 املهارات العقلية كاملالحظة والوصف، والتفسري، والتمييز والتصنيف، واالستنتاج. 

 املهارات الحركية كالكتابة، والسباحة، وقيادة السيارات، والطباعة . 

 .ريكوتعد املهارات من مكونات املجال النفسح

عـىل وّإن مكونات البنية املعرفية التي مر ذكرها تكتسب بالخربة املبارشة،أو بالخربة غري املبارشة 

هذا األساس فإن محتوى املنهج ينبغي أن يتضمن خربات مربية مبارشة أو غري مبارشة فام هو املقصـود 

توى املنهج للطلبـة؟ ومـا ميـزات بالخربات املبارشة؟ وما املقصود بالخربات غري املبارشة التي يقدمها مح

 وما الرشوط  العامة التي يجب أن تتوافر يف تلك الخربات؟ هذا ما سنحاول اإلجابة عنه فيام ؟كل منهام

 :يأيت

 . الخربات املبارشة

الخربة املبارشة هي الخربة التي يكتسبها الفرد عن طريق قيامه بعمل، أو نشـاط معـني يف بيئـة 

 يـنجم عـن تلـك املامرسـة ًا معينـًاًدما ميارس الفرد بنفسه عمالً معينا أو نشاطمعينة بشكل مبارش، فعن

ية ملعرفـة الدرجـة التـي يغـيل ملندما يقوم الطالب بإجراء تجربة عاكتسابه خربة مبارشة كام يحصل ع

، أو مهـارة القفـز العـايلعندها املاء النقي، أو عندما يقوم بزيارة ميدانية آلثار بابـل، أو عنـدما ميـارس 

ًم الطالب املتدرب درسا عملياعندما يقد ً . 

 : وتتسم الخربة املبارشة يف العملية التعليمية التعلمية مبا يأيت

 .ًإن ما يتعلمه اإلنسان بالخربة املبارشة يكون أكرث ثباتا يف الذهن، ومقاومة للنسيان .1

بـالخربة إنها تعطي املفاهيم واملعلومات والقـوانني التـي يتوصـل إليهـا املـتعلم  .2

املبارشة معنى أكرث دقة فتجعلها ذوات معنى يف ذهن املتعلم ألن املـتعلم فيهـا 

ًميارس ظواهر طبيعية ترتبط بالواقع الذي يشكل جانبا من جوانب الحياة األمـر 

 الذي يسـاعد عـىل تكـوين مـدركات عـىل درجـة مـن الصـحة ال يرقـى التعلـيم
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ي إىل تبنـي زولسس عليه دعوة املريب جان جاك روسو، وبستاتوفريها إىل املتعلم وهذا ما تتألاللفظي 

 . التعليم بالخربات العملية املبارشة

ًإن التعليم بالخربة املبارشة يطرد امللل والسأم عن املتعلم ويجعله أكرث حيوية ونشاطا يف التعلم،  .3

ًفيكون إيجابيا نشطا يف املوقف التعليمي ً. 

 . الوقت للمعلم ليستغله يف أمور تربوية أخرىإن التعلم بالخربة املبارشة يوفر  .4

إن التعلم بالخربة املبارشة يجعل املتعلم أكرث ثقة بنفسه ألنه ميكنه من التوصل إىل نتائج معينـة  .5

 . بنفسه وبذلك ينمو عنده االستعداد للتعلم الذايت

 . التعلم بالخربة املبارشة يسهم يف تكوين اتجاهات إيجابية لدى املتعلمني .6

 ). 2005الوكيل، واملفتي، (علم بالخربة املبارشة يراعي الفروق الفردية بني املتعلمني الت .7

 .الخربات غري املبارشة

الخربات غري املبارشة التي يقدمها محتوى املنهج للمتعلمني هي خربات اآلخـرين التـي يكتسـبها 

و مشاهدة ما يحـدث لآلخـرين يف الطالب بالقراءة يف الكتب، أو املجالت العلمية، أو مشاهدة األفالم، أ

 . مواقف مختلفة، أو مشاهدة املرسحيات، أو االستامع إىل املحارضات، والندوات، وما شاكل ذلك

 : وقد متس الحاجة إىل التعلم بالخربات غري املبارشة لألسباب اآلتية

 اإلنبـات، وجود مواقف يستحيل التعلم فيها بالخربة املبارشة، مثل عمليـة هضـم الغـذاء، وعمليـة .1

 . والدورة الدموية، وغريها

عدم توفر الوقت الكايف لتعلم كل األشياء والظواهر واملعارف بالخربة املبارشة ال سـيام أننـا نعـيش  .2

يف عرص االنفجار املعريف والرتاكم الهائل للمعارف الذي يجعل من املستحيل عىل املـتعلم اكتسـاب 

ها بشـكل ميىل تقـدإمام يضطر واضعي املنهاج التعليمـي هذا الكم من املعلومات بالخربة املبارشة 

 . غري مبارش عن طريق الكتب املدرسية واملحارضات مثالً

ًوجود مواقف يشكل تعلمها بالخربة املبارشة خطرا عىل املتعلم فيتم اللجوء إىل تعلمها بالخربة غري  .3

 . املبارشة كالتفجريات النووية عىل سبيل املثال

من الصعب التعلم فيها بالخربة املبارشة كدراسة األحياء يف أعـامق البحـار، أو وجود مواقف يكون  .4

 . الحياة يف املناطق الصحراوية، والكواكب
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ًقد يتم اللجوء إىل التعلـيم بـالخربات غـري املبـارشة نظـرا للبعـد املكـاين كدراسـة أمنـاط الحيـاة يف  .5

 حيـاة النـاس بشـكل مبـارش وهـذا غـري ىل هناك ملالحظةإاألسكيمو التي تتطلب ذهاب املتعلمني 

 . ممكن فتتم دراستها بالخربة غري املبارشة

ًقد يكون العامل الزماين سببا من أسباب اللجوء إىل التعليم بالخربات غري املبارشة كام هو الحال يف  .6

مثـل مكان دراسة دراسة تاريخ بابل يف عهد حمورايب مثالً، أو حياة العرب قبل اإلسالم، إذ ليس باإل

 . هذه املوضوعات إال بالخربة غري املبارشة

قد تكون املعلومات التي يراد تقدميها للمتعلمني متعلقة مبكونات أو كائنات ال ميكن رؤيتهـا بـالعني املجـردة  .7

يا والفطريات، وما شاكلها، وبذلك يكون التعلم بالخربة غـري ها أن تعرض يف فيلم كدراسة البكرتفتقتيض دراست

 . املبارشة

ًقد يكون التعلم بالخربة املبارشة مكلفا ماديا بحيث يصعب تحمله، ونظرا الرتفـاع التكـاليف يـتم  .8 ً ً

 . اللجوء إىل التعليم بالخربة غري املبارشة

 . ميزات التعلم بالخربات غري  املبارشة

 غـري يف ضوء ما تقدم من دواعي التعليم بالخربات غري املبارشة ميكن القول أن للتعليم بالخربات

 : املبارشة ميزات تتمثل يف اآليت

توفر االستفادة من خربات اآلخرين يف مجاالت الحياة املختلفة مهام بعدت املسافات، وطال الـزمن  .1

 . بينهم وبني املتعلم

التعلم بالخربات غري املبارشة يؤدي إىل خفض الكلفة واختصار الوقـت والجهـد املبـذول يف العمليـة  .2

 .التعليمية

ًيم بالخربات غري املبارشة البديل الوحيـد عنـدما يكـون الـتعلم بـالخربة املبـارشة صـعبا أو يعد التعل .3

 . ًمستحيالً، أو خطرا

ًيف بعض املواقف التعليمية تعد الخربة غري املبارشة أمرا أساسيا للمرور بـالخربة املبـارشة، فلـيك ميـر  .4 ً

 بشكل مبارش كام هو الحـال يف  بهامرورالفرد بخربة مبارشة قد يحتاج عىل خربة غري مبارشة عنها لل

إجراء التجارب يف البحوث العلمية، إذ ال ميكن للفرد إجراء التجربة ما مل مير بخربة غري مبارشة عنهـا 

 . ًتكون أساسا إلجراء التجربة مبارشة
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سهولة الحصول عىل الخربات غري املبارشة، إذ من السهل الحصول عليها من الكتـب املدرسـية التـي  .5

تحتوي عىل تراث اآلخرين وخرباتهم، ومن الوسائل التعليمية كاألفالم والصور واملجسامت والرسـوم، 

 . والتمثيليات، واملرسحيات، وغريها

الـتعلم يكـون التعلم بالخربة غري املبارشة يسهم يف نقل الـرتاث اإلنسـاين مـن جيـل إىل جيـل ولـيك  .6

 : ّبالخربات غري املبارشة أكرث فعالية ال بد من 

 .االهتامم بالكتب املدرسية من حيث اختيار املحتوى وتنظيمه، والورق والطباعة واإلخراج -أ 

االهتامم بأدلة الكتب املدرسية ومحتواها، وجـامل طباعتهـا وتبويبهـا وتضـمنيها مـا يلـزم مـن  -ب 

 . الصور والرسوم التوضيحية

لـتعلم وتزيـد مـن فاعليـة االهتامم بوسائل التعليم والتكنولوجيا الحديثة التـي تـيرس عمليـة ا -ج 

 . تعلمامل

 . االهتامم بتنمية مهارات القراءة واالستامع -د 

 . االهتامم بتنمية قدرات الطلبة عىل الفهم والتحليل، وإصدار األحكام وإبداء اآلراء -ه 

االهتامم بتنمية القـدرة عـىل الـتعلم الـذايت لـدى املتعلمـني وتنميـة اتجاهـاتهم نحـو القـراءة  -و 

  .وتحصيل املعلومات

وخالصة القول أن التعلم بالخربات غري املبارشة يتكامل مع التعلم بالخربات املبارشة األمر الذي يتطلـب 

من واضعي املنهج تنظيم هذه الخربات، وتنسيقها، وتحديد حجم الخـربة التـي يـراد تقـدميها، والوقـت 

 من التعلـيم؛ ألن املتعلمـني فيهـا املالئم لتقدميها مع التشديد عىل الخربات املبارشة يف املراحل األساسية

 . يدركون املحسوسات أكرث من إدراكهم املجردات

 . ثايري اختيار محتوى املنهج الحديمع

يف ـضـوء الـكـم الهاـئـل ـمـن املـعـارف والـخـربات، وـمـا تقتـضـيه أـهـداف اـملـنهج 

مـنـا يـجـب أن يـكـون ـعـىل وـفـق إي طـبـاال ميـكـن اختـيـار محـتـوى اـملـنهج بـشـكل اعت

 ددة يعتـمـد عليـهـا الـخـرباء واملتخصـصـون يف املـنـاهج ـمـن أـجـلأـسـس ومـعـايري مـحـ
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 : ّأن يكون املحتوى فعاالً يف تحقيق أهداف املنهج التعليمي وميكن إيجاز هذه املعايري باآليت

 . ارتباط املحتوى بأهداف املنهج .1

خدمـة  ينبغـي أن يوظـف ل املحتوى فإنذالّمر القول إن أول عنرص من عنارص املنهج هو األهداف 

العالقة بني األهداف واملحتوى تتسم بالتأثري والتأثر املتبادل فيام بيـنهام ألن املحتـوى الزمـة مـن األهداف ف

تـتحكم بنـوع املحتـوى ولهـذا يجـب أن يكـون املحتـوى ذا صـلة وثيقـة واألهـداف لوازم تحقيق األهداف 

توى إىل تحقيق أهداف املنهج، وهـذا بأهداف املنهج بحيث يؤدي مرور الطلبة بالخربات التي يتضمنها املح

يتطلب من واضعي املنهج استحضار أهداف املنهج واالهتداء بهـا عنـد اختيـار املحتـوى، والحـرص عـىل أن 

 . يوفر املحتوى الذي يتم اختياره أفضل الفرص لتحقيق األهداف

 . صدق املحتوى وحداثته وداللته .2

ه مـن األخطـاء، أمـا الحداثـة فتعنـي أن إن املقصود بصدق املحتـوى هـو دقتـه العلميـة وخلـو

يتضمن املحتوى أحـدث املعـارف العلميـة املعـارصة التـي تـم التثبـت مـن صـدقها وصـحتها بالبحـث 

وأما الداللة فتعني أن يكون املحتوى الذي يتم اختياره من واضـعي املـنهج ذا معنـى عنـد . والتجريب 

ًم، وأن يكـون قـادرا عـىل تحقيـق األهـداف التـي التالميذ ويشعرون بفائدته التصاله مبيولهم وحاجـاته

 . اختري من أجلها

لذلك يجب أن يحرص املعنيون باختيار محتوى املنهج الحديث عىل الدقة العلمية، وأن يبتعدوا 

ً التي ال يتسم أصحابها بالدقة العلميـة، واألمانـة، ويبتعـدوا أيضـا عـن املبـادئ مصادر املعرفةًمتاما عن 

ويبتعدوا كذلك عن كل مـا مل تعـد لـه قيمـة يف ظـل املعطيـات . هاؤ خطثبتة التي والنظريات القدمي

 .ًالحديثة، وأن يحرصوا عىل أن يكون املحتوى مواكبا االكتشافات املعارصة املهمة للفرد واملجتمع

 . مراعاة خصائص املتعلمني وحاجاتهم .3

يستجيب محتوى املنهج لخصائص ملا كان املستهدف يف العملية التعليمية هو املتعلم فال بد أن 

ٍاملتعلمني ومستوى نضجهم، واستعدادهم، وحاجاتهم لضامن إقبالهم عليه، وانجذابهم إليه ألنه عندئـذ 

 .  يكون ذا معنى يف نفوسهم

 . مراعاة مابني املتعلمني من فروق فردية .4

متعلمني غري متساوين يف قدراتهم عروف أن محتوى املنهج يقدم إىل من امل

 داد تهم وغري متجانسني من حيث القدرات املعرفية، والخلفيـات الثقافيـةواستع
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ومستوى الذكاء،  والبيئة االجتامعية، واملستوى االقتصادي وغري ذلك من املتغريات التي ال بد أن يكـون 

لها أثر يف عملية التعلم ونواتجها لذلك ينبغي أن يحرص واضعو املـنهج عـىل مراعـاة هـذا التبـاين مـن 

خالل تنويع الخربات التي يتضمنها املحتوى بحيث يكون لكـل مـتعلم نصـيب فيـه عـن طريـق تنويـع 

رائية، والنصوص، والوسائل التعليمية بحيث يجد كل طالب فيهـا مـا يلبـي رغباتـه ويشـبع  اإلثاألنشطة

 . حاجاته

 .االرتباط بالواقع الثقايف واالجتامعي للمتعلم .5

ند إليهـا اختيـار املحتـوى ارتباطـه بـالواقع االجتامعـي والثقـايف من املعايري التي ينبغي أن يسـت

للمتعلم فلكل مجتمـع خصائصـه وسـامته وثقافتـه كـذلك ينبغـي أن ال يتقـاطع املـنهج مـع خصـائص 

املجتمع وثقافته، لذلك ينبغي اختيار املحتوى الذي يسهم يف تشكيل ثقافة املتعلم عىل وفق معتقدات 

يف تحصني املتعلم من التحديات الثقافية السلبية التي قـد يتعـرض لهـا مـن املجتمع وقيمه، وأن يسهم 

 .املجتمعات األخرى يف ظل عرص العوملة وتقنيات االتصال الحديثة

 .التوازن بني الشمول والعمق .6

من معايري اختيار محتوى املنهج أن يحتوى عىل مجموعة مـن مجـاالت الخـربة وعـدم اقتصـاره 

وانب األخرى، مبعنى أن يشتمل املحتوى عىل الخربات التي من شأنها إحداث عىل مجال واحد وترك الج

منو شامل متكامل لدى املتعلم يوازن بني الجوانب املعرفية والوجدانيـة واملهاريـة وهـذا هـو املقصـود 

أما العمـق فيعنـي أن يتضـمن املـنهج أساسـيات املـادة مـن مفـاهيم، وتعمـيامت، وقـوانني . بالشمول

دون تشتيت جهد الطلبة يف تفاصيل ال مسوغ لها، وعىل هذا األساس فإن معيار الشـمول ونظريات من 

ُوالعمق يعني أن يراعي املحتوى التعرض إىل املوضوعات بالقدر املالئم املتـوازن بـني الشـمول والعمـق 
ًفال يعرضها عرضا سطحيا وال يتعمق يف تفصيل بعض املوضوعات ويرتك البعض اآلخر ً . 

 . حتوى لظروف تطبيقهمة املمالء .7

 :ًعيار يعني أن يكون املحتوى مالمئا للظروف التي يطبق فيها من حيثإن هذا امل

 الوقت املخصص له . 

 أعداد الطلبة. 

 األنظمة املعمول بها والتسهيالت اإلدارية. 
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 املعلمون ومستوى تأهيلهم. 

 التجهيزات واملستلزمات املادية. 

 .مراعاة التعلم السابق .8

ً اختيار املحتوى أن يكون مكمالً للتعلم السابق مؤسسا عليه لتنظـيم البنيـة املعرفيـة من معايري

 .للمتعلم

 .نيل رضا الطلبة واملعلمني واملجتمع .9

 .مراحل اختيار املحتوى

 : إن عملية اختيار محتوى املنهج متر بالخطوات اآلتية

ة يف ضـوء الدراسـية الرئيسـختيـار املوضـوعات ني والرتبـويني بايقيام املتخصصـني مـن األكـادمي -أ 

 .األهداف التي يراد تحقيقها

ة التي يجب أن يشتمل عليها كل موضوع لتغطي جميع جوانب املوضوع تحديد األفكار الرئيس -ب 

عىل أن تكـون هـذه األفكـار مرتابطـة متكاملـة عـىل مسـتوى الصـف الواحـد، وعـىل مسـتوى 

 . الصفوف يف املرحلة

طـي األفكـار الرئيسـة عـىل أن تكـون هـذه املـواد ذوات صـلة اختيار املواد التعليمية التـي تغ -ج 

وقـدراتهم، وان تتسـم بالشـمول  باألهداف والواقع الثقايف للمجتمـع، وتالئـم مسـتوى الطلبـة،

 . والدقة العلمية

ىل النظرية التي يقوم عليها املـنهج وتقـديم املحتـوى بالشـكل الـذي إتنظيم املحتوى باالستناد  -د 

 . ف التي وضع من أجلهايسهم يف تحقيق األهدا

 معايري تنظيم املحتوى

 : هناك معايري ينبغي أن تراعى يف عملية تنظيم املحتوى هي

 املقصود بهذا املعيار هو أن توضع املواد التـي تنتمـي إىل مجـال واحـد مـع بعضـها يف التوحيد .1

 مجـال وحدات خاصة كالذي يحصل يف وضع قواعد النحو والرصف، واإلنشاء، واألدب والنقـد يف

. واحد هو اللغة ووضع التاريخ، والجغرافية وعلـم االجـتامع يف مجـال واحـد هـو االجتامعيـات

 . وهكذا
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 يعني أن ينظم املحتوى بطريقـة متكـن املتعلمـني مـن مامرسـة جوانـب الـتعلم يف االستمرارية .2

رار من مراحل مختلفة عىل مستوى املراحل والصفوف بشكل يتسم بالتكرار الرأيس ألن هذا التك

 . شأنه أن يؤدي إىل اإلتقان وزيادة فاعلية التعلم وجعله أكرث فائدة للمتعلمني

 إن معيار التكامل يعني أن يـنظم املحتـوى ويقـدم للمتعلمـني بصـورة مرتابطـة تشـعر التكامل .3

املتعلمني بتكامل املعرفـة، ووحـدتها عـىل مسـتوى املوضـوعات ضـمن املـادة  الواحـدة، وعـىل 

املختلفة يف الصف الواحد، مبعنى أن يكـون هنـاك اسـتمرار أو تكامـل أفقـي بـني مستوى املواد 

املواد املختلفة كالتكامـل بـني فـروع املعرفـة العلميـة، والتكامـل بـني فـروع املعرفـة اإلنسـانية 

 ). 2008عطية،(

 تنظيامت محتوى املنهج

 التي يقوم عليها املـنهج يأخذ تنظيم محتوى املنهج أشكاالً تختلف باختالف النظرية أو الفلسفة

 : ومن هذه التنظيامت

ىل طبيعة املـادة ومعطياتهـا مـن دون النظـر إىل إالتنظيم املنطقي، يستند هذا النوع من التنظيم  .1

 وخصائصهم؛ فاملادة فيه تعترب محور العملية التعليمية ويحرص هذا التنظيم عىل املتعلمني طبيعة

 : مراعاة

 التدرج من السهل إىل الصعب.  

 االنتقال من املعلوم إىل املجهول . 

 االنتقال من املحسوس إىل املجرد. 

 األقدم إىل األقربمن االنتقال من املايض إىل الحارض و. 

 البدء بالجزيئات واالنتهاء بالكليات . 

هم ويراعيهـا يف عـرض تاالتنظيم السايكلوجي، يستند هذا النوع من التنظيم إىل قدرات املتعلمـني، واسـتعداد .2

ملحتوى فاملتعلم فيه هو موضع االهتامم ومحور العملية التعليمية فهو تنظـيم يقـوم عـىل األسـس النفسـية ا

 . الخاصة بالطلبة وميولهم وحاجاتهم

 .التنظيم القائم عىل التطبيقات الرتبوية  لنظريات التعلم .3

 : لهذا التنظيم أكرث من شكل
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درج مـن مبوجبـه بشـكل هرمـي يتـتنظم املادة ه، ويالتنظيم الهرمي الذي يستند إىل نظرية جان -أ 

البسيط إىل املعقد، وترتب مفردات املحتوى مبوجبه بصورة تراكمية بحيث يؤسس السابق منهـا 

 : لالحق مع مراعاة املبادئ اآلتية

 س التعلم الجديد عىل التعلم السابقيتأس . 

 نطقي للمحتوىالرتتيب امل . 

 االنتقال من املألوف إىل غري املألوف.  

 : تنظيم املحتوى عىل وفق نظرية أوزبيل، يستند هذا النوع من التنظيم إىل املبادئ اآلتية -ب 

 درج نحـو األقـل ًارف األكرث تجريدا وشموالً ثم تتـالبدء بالعام واالنتهاء بالخاص؛ فتقدم املع

 .وصوالً إىل املحسوسات

 ترابط املوضوعات بحيث يرتبط الالحق بالسابق . 

 اء مبعنى أن يقدم املحتوى بطريقة تراعي التكامل بني مكوناته أو أجزائه، التكامل بني األجز

 . والرتابط بينها

ونـر ويأخـذ مبـا نظيم عىل فكرة املنهج الحلـزوين لربالتنظيم الحلزوين، يقوم هذا النوع من الت -ج 

 : يأيت

 تنظيم املحتوى حول املفاهيم الكربى التي يدور حولها املنهج . 

 حسوسة ثم االنتقال إىل شبه املحسوسة، ثم املجردةتقديم املفاهيم امل . 

  ًتقديم املفاهيم بصورة مبسطة أوالً، ثم تقدم بصورة أكرث اتساعا وتعقيدا وصـوالً إىل أعـىل ً

 . مستوى من تعقيد املادة

 . دليل املعلم وصلته باملحتوى

توجيه املعلم واحتوائه يعد دليل املعلم من بني عنارص املنهج الرتباطه مبحتوى املنهج ودروه يف 

عىل توضيحات وبيان جوانب املحتوى فضالً عن حل التمرينـات واألسـئلة الـواردة يف الكتـاب املـدريس، 

تباعها،  لـذلك فـإن دليـل املعلـم وضوع وأساليب التقويم التي ميكن اوتوضيح األهداف الخاصة بكل م

ًيعترب عونا للمعلم ومصدرا من مصادر إثراء محتوى املـنهج  وال ميكـن تجاهـل أثـره يف محتـوى املـنهج ً

وأهدافه، وعىل أساس دوره يف العملية التعليمية ينبغي أن يحظى باهتامم واضـعي املنـاهج التعليميـة 

 .وعنايتهم



  عنارص املنهج الحديث

 

 79

2 

 

 األنشطة التعليمية: ًثالثا

العنرص الثالث من عنارص املنهج الحديث األنشطة التعليمية وأساليب التـدريس، فهـي تشـتمل 

جـل تحقيـق ًد العقلية والبدنية التي يقوم بها املتعلمون، أو املعلمـون، أو االثنـني معـا مـن أعىل الجهو

ارس هـذه األنشـطة داخـل املدرسـة أو ملتكامل للمتعلم وقد متـنمو الشامل اأهداف املنهج، وتحقيق ال

ضـوعة ًوهذا يعني أن لألنشطة التـي يتضـمنها املـنهج مضـمونا وخطـة مو. خارجها ولكن بإرشاف منها

وأن هذه األنشطة قد تكون أنشـطة تعليميـة . ًمتارس األنشطة يف ضوئها، وأهدافا يتم السعي لتحقيقها

مية إذا مورست من املتعلم والعالقـة بـني النـوعني كالعالقـة بـني ّنشطة تعلإذا مورست من املعلم، أو أ

 .السبب والنتيجة

 يف دورهـا وأثرهـا يف تشـكيل خـربات إن أهمية األنشطة التعليمية والتعلميـة يف املـنهج تكمـن

نهج، املتعلمني، وتعديل سلوكهم وتربيتهم لذلك فإن نشاطات التعليم والتعلم تعد القلب النابض يف املـ

  تؤدي دورها بفعالية ونجاح البد أن تكون مرتبطة بأهداف املنهج أما طرائق التـدريس وأسـاليبهاوليك

 ً. أهداف املنهج الحقاعنها وعن دورها يف تحقيقالحديث  فسيأيت 

 معايري اختيار األنشطة التعليمية

للدور الذي تؤديه األنشطة التعليمية يف تحقيق أهداف املنهج، وإثراء محتوى التعليم البـد مـن 

أن يتم اختيارها بدقة وأن تخضع ملعايري محددة، وتوضع لهـا أهـداف تـرتبط بأهـداف املـنهج، وتنفـذ 

واتج املرور بها يف أهـداف الـتعلم التـي يـتم السـعي إليهـا ومـن مبوجب خطة مدروسة بحيث تصب ن

 : املعايري التي يجب مراعاتها عند اختيار األنشطة التعليمية ما يأيت

 صلتها بطبيعة محتوى املادة التعليمية . 

 صلتها باملوضوع املراد تعليمه واحتواؤها عىل ما يرثي املوضوع . 

 يستند إليها املنهجاستنادها إىل الفلسفة الرتبوية التي  . 

 مراعاتها خصائص املتعلمني وقدراتهم، ومراحل منوهم، وعاداتهم وقيمهم . 

 مراعاتها مستوى املعلم وتأهيله. 

 مناسبتها الوقت املتاح لتنفيذها . 

 صلتها بأهداف املنهج وأهداف املوضوع . 

 مراعاتها نظم التعليم، واإلمكانيات الالزمة لتنفيذها . 

 األمان والسالمة يف التنفيذ أو املامرسةمراعاتها عنرص . 
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 التقويم: ًرابعا

ًيعد التقويم مكونا مهام من مكونات النظام التعليمي وال ميكن إغفال أثره يف عمل كل مؤسسة  ً

ًتعليمية، ويعد عنرصا أساسيا من عنارص املنهج وهو عنرص فاعل يف كل عنارص املنهج األخرى فالحاجـة  ً

هداف املنهج ومحتواه، وتنفيذه وتقوميه وتطويره فاألهداف بها حاجة إىل تقـويم أر إليه قامئة يف اختيا

 . واملحتوى به حاجة إىل تقويم، واألنشطة وتنفيذها كذلك

ًويعرف التقويم بأنه األسلوب الـذي تسـتعمل فيـه البيانـات املجمعـة بوسـاطة القيـاس أساسـا 

. نظمـة لتحديـد مـدى تحقـق األهـداف الرتبويـةإلصدار أحكام بشأن األشـياء املقيسـة، وهـو عمليـة م

فالتقويم عملية تتأسس عىل القياس، وتستخدم نتائج القياس التي يـتم الحصـول عليهـا لغـرض إصـدار 

 : فوظيفته يف املنهج هي. األحكام حول عنارص املنهج وعملياته

 التأكد من صالحية األهداف . 

 التأكد من صالحية املحتوى. 

 نشطة التعليمية وطرائق التدريسمعرفة مدى صالحية األ. 

 الحكم عىل مدى التغري الحاصل يف سلوك املتعلمني. 

 ّالحكم عىل مدى فعالية أداء املعلمني. 

 تشخيص نقاط القوة والضعف يف العملية التعليمية وتصحيح مسارها . 

 ًإحاطة املتعلمني علام مبستوى أدائهم . 

 بنائهممتكني أولياء األمور من معرفة مستوى تعلم أ . 

 تحديد مستوى استعداد املتعلمني قبل البدء بالتعليم . 

 متكني املعنيني بالعملية التعليمية من اتخاذ القرارات السليمة بشأن املنهج وعنارصه وعملياته . 

 . مجاالت التقويم يف العملية التعليمية

التعليميـة تتمثـل يف ضوء ما تقدم حول وظائف التقويم ميكن القول بأن مجاالتـه يف العمليـة 

 : باآليت

 : من حيثتقويم األهداف  .1

 ها باملتعلمني  وصلتها بحاجاتهمعالقت. 

 صلتها باملادة التعليمية. 
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 واقعيتها وإمكانية تحقيقها. 

 شمولها وتنوعها ومستوياتها . 

 وضوحها ومراعاتها مستويات النمو . 

 صياغتها وإمكانية قياسها. 

 استنادها إىل فلسفة تربوية سليمة. 

 عدم تقاطعها مع قيم املجتمع وعاداته. 

 انسجامها واالتجاهات الرتبوية الحديثة . 
 :  من حيثتقويم محتوى املنهج .2

 صلته بأهداف املنهج . 

 مالءمته مستوى املتعلمني وقدراتهم . 

 تنوعه ومراعاته الفروق الفردية بني املتعلمني . 

 ف التعليماألنشطة والخربات التي يقدمها للمتعلمني ألهداةمالءم . 

 استثامره ملصادر البيئة املحلية يف العملية التعليمية . 

 ارتباطه بالخربات السابقة لدى املتعلمني . 

 حسن تنظيمه ومراعاته الظروف املتوافرة لتطبيقه . 
 :  من حيثتقويم أساليب التعليم .3

 ّفعاليتها وتوفريها الجهد والكلفة . 

 مهامالءمتها لطبيعة املوضوعات وأهداف تعلي . 

 تنوعها واستجابتها ملا بني املتعلمني من فروق . 

 مستوى إثارتها املتعلمني وتحفيزهم . 

 مدى تنميتها قدرات التفكري لدى الطلبة . 

 مدى إرشاكها الطلبة يف العملية التعليمية . 

 مدى استفادتها من تكنولوجيا التعليم الحديثة . 

 مدى مراعاتها االتجاهات الحديثة يف التعليم . 
 :  من حيثتقويم املعلمني .4

 مدى فاعليتهم يف أداء واجباتهم . 

 مدى إملامهم مبتطلبات مهنة التدريس. 

 مستوى كفاياتهم املعرفية واألدائية. 



 عنارص املنهج الحديث

 

 82

2 

 مستوى تأهيلهم. 

 مستوى قدرتهم عىل التواصل مع الطلبة وإدارتهم . 

 مدى قدرتهم عىل اإلبداع واالبتكار يف مجال التدريس . 

 : حيث من تقويم الطلبة .5

 مستوى تقدمهم ومنوهم. 

  تهم وفاعليتهم يف العملية التعليميةييجا بإمستوى. 

 مستوى دافعيتهم نحو التعلم . 

 خلفياتهم املعرفية، ومستوى استعدادهم. 

 مستوى قدرتهم عىل اإلبداع واالعتامد عىل النفس يف التعلم . 

 :  من حيثتقويم نظم التعليم .6

 استجابتها ملتطلبات املنهج. 

 ادها إىل فلسفة سليمةاستن. 

 حداثتها ومراعاتها التطورات التي تحصل يف املجال الرتبوي. 

 إسهامها يف تطوير العملية التعليمية. 

 رضا العاملني بها . 

 :  من حيثتقويم بيئة التعلم .7

 تنظيمها ومالءمتها . 

 ها عىل مصادر تعلم مختلفةؤاحتوا. 

 توفريها املناخ املالئم للتعليم والتعلم. 

 .ع التقويمأنوا

 : التقويم يف العملية التعليمية أنواع هي

هو التقويم الذي يجري قبل البدء يف تطبيق املنهج لغرض معرفة مستوى املـتعلم : التقويم القبيل .1

 . والنقطة التي يجب البدء منها، وتحديد األوضاع والظروف التي سيطبق فيها املنهج

نايئ وهو التقويم الـذي يجـري يف أثنـاء تطبيـق املـنهج  ويطلق عليه التقويم الب:التقويم التكويني .2

نـه يـوفر ألغرض مراجعة أسلوب العمل وتعديل مساره إن كـان بحاجـة إىل تعـديل ومـن سـامته 

 . املنهجتطوير تغذية راجعة تسهم يف 
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 وهو التقويم الذي يجري يف نهاية تطبيق املـنهج ملعرفـة مـدى تحقـق أهـداف :التقويم الختامي .3

إصدار األحكام عىل مدى نجاح املنهج بعنارصه املختلفة يف تحقيق األهـداف التـي وضـع املنهج، و

 . من أجلها

 وهو التقويم الذي يجري ملتابعة أداء املتعلم بعد تخرجه من املؤسسة التعليمية :التقويم التتبعي .4

 العمـل، ّوالتحاقه بقطاعات العمل لغرض الحكم عىل مدى فعالية املنهج يف تلبية متطلبـات سـوق

 . ومقتضيات املهنة

 . رشوط التقويم الجيد

 : يشرتط يف التقويم ما يأيت

 . أن تكون أدواته متنوعة صادقة ثابتة تتسم بالشمول واملوضوعية .1

 . أن يجري بداللة األهداف .2

 . أن يكون شامالً جميع األهداف ومستوياتها .3

 . شارك فيه جميع األطراف ذوات الصلة باملنهجأن ت .4

 ً.ستمراأن يكون م .5

ًأن ال يكون مكلفا اقتصاديا .6 ً . 

 . أن ال ينتهك مشاعر املقيسني .7

 ً.أن يجري يف ضوء خطة موضوعة مسبقا .8

 . س الرتبويةأن يجري بطريقة تراعي األس .9

 . أن تستخدم نتائجه ألغراض العملية الرتبوية . 10

 



 عنارص املنهج الحديث

 

 84

2 

 

 

 

 

 

 

 

 



  أسس املنهج الحديث

 

 85

3 

 

 

 

 

 

 

  الفصل الثالث

 أسس املنهج الحديث
 

 

 



 أسس املنهج الحديث

 

 86

3 

 

 

 

 

 

 



  أسس املنهج الحديث

 

 87

3 

 

  املنهج الحديثأسس
املنهج الرتبوي لب العملية الرتبوية وأهم مدخالت النظام الرتبوي  عليه تعقـد اآلمـال يف بلـوغ 

الغايات ونيل املقاصد؛ فهو وسيلة الرتبية لتحقيق أهدافها، وملا كان عىل هذه الدرجة من األهميـة فـال 

ىل مجموعة من األسس التي تشكل القاعدة التي يقوم عليها، وال بد لواضعي املـنهج مـن إ يستند بد أن

ًمعرفة هذه األسس وأبعادها واإلملام بجميع جوانبها ليك يكـون بإمكـانهم ترجمتهـا يف املـنهج تصـميام 

ًوتنفيذا وتقوميا وتطويرا علام بأن هذه األسس قابلة للتعـدد والتوسـع تبعـا ملـا  ً ً ً يحصـل يف الحيـاة مـن ً

 : ليها بناء املنهج الرتبوي ما يأيتإتطور، وتعقيد، وظواهر واتجاهات ومن أبزر األسس التي يستند 

 األسس الفلسفية . 

 األسس املعرفية . 

 األسس النفسية . 

 األسس االجتامعية . 

 األساس التكنولوجي وظاهرة العوملة . 

 . ثارها يف عنارصه وعملياتهآاملنهج الرتبوي ووفيام يأيت عرض لكل من هذه األسس وعالقتها ب
 

 األسس الفلسفية

ينـة ألن عًا إىل فلسـفة تربويـة منضـم من مستلزمات بناء املنهج التعليمي اسـتناده رصاحـة، أو

هذه الفلسفة هي التي تحدد أهدافه، وأطـره، وتضـع املـؤرشات الدالـة عـىل اختيـار محتـواه، ووضـع 

ذه، وتقوميـه تـم تطـويره، فبالفلسـفة يهتـدي واضـع املـنهج يف اختيـار الخطط الالزمة لتصميمه وتنفي

ويف حـال غيـاب الفلسـفة فـإن . األهداف واملحتوى، وتنظيمـه، وأنشـطته، وأسـاليب التقـويم املناسـبة

 . العملية الرتبوية برمتها تكون عملية ارتجالية غري موجهة فتضل الطريق املؤدي إىل أهداف محددة

 عملية ذات مضمون فلسـفي تجـري بشـكل مقصـود لتحقيـق فالرتبية بطبيعتها

وظائف تخدم الفرد واملجتمع، ومهمـة الفلسـفة يف الرتبيـة تقريـر الغايـات الكـربى يف 

 الحياة بوصفها متثل البعد النظري لإلنسان يف الحياة، وعىل أساسها يتم اختيار الوسائل،

 



 أسس املنهج الحديث

 

 88

3 

لسـفات التـي ميكـن أن توجـه العمـل الرتبـوي غـري أن الف.  والطرائق التي تضمن تحقيق تلك الغايـات

ليست واحدة بـل متعـددة تختلـف بـني مجتمـع وآخـر ودولـة وأخـرى وعرص وآخـر، وهـي متعـددة 

وملـا كانـت الفلسـفات الرتبويـة . االتجاهات واملفاهيم، واألفكار ألنها من نتاج التفكري العقيل الفلسفي

ة فالبـد أن يـنجم عـن ذلـك اخـتالف يف النظريـات التي تحدد مسار العملية الرتبوية وأهدافها مختلفـ

الرتبوية التي تحدد االفرتاضات واملبادئ التي تبنى يف ضوئها العملية الرتبوية وأدواتها التي يـأيت املـنهج 

 . يف مقدمتها

فالفلسفة التي ترى أن القيم الروحية واملثل العليا حقائق خالدة وأن األفكار أزليـة وكونيـة وأن 

ًساين ميثل حقيقة كونية تعيل من شأن العقـل وتعـده مظهـرا مـن مظـاهر الـروح وتنظـر إىل العقل اإلن

 . الرتبية عىل أنها عملية تدريب عقيل وأخالقي عن طريق حشو العقل باملعرفة

أما الفلسفة التي ترى أن املـادة هـي األصـل يف وجـود اإلنسـان وأن اإلنسـان مجـرد مـادة، وأن 

نهـا إن العقل هو نتاج املادة وليس العكـس فأشكال دقيقة ومعقدة للامدة، والعقل ما هو إال وظيفة أل

يرتتـب عـىل وال بـد أن . تهتم بالجانب العميل والخربة العملية وال تعرتف بالجوانـب الروحيـة لإلنسـان

االختالف بني مثل هاتني الفلسفتني اختالف يف املنهج الذي يؤسس عىل كل منهام فاملنهج الذي يتأسـس 

الفلسفة األوىل يشدد عىل املـادة الدراسـية ويجعـل منهـا غايـة بحـد ذاتهـا، ومـا عـىل املـتعلم إال عىل 

أما املنهج الذي يبنى عىل أساس الفلسفة الثانيـة فإنـه يشـدد عـىل دور املـتعلم . هضمها واستدعاؤها 

 . ونشاطه العميل

جها كثرية ومتنوعة يف أفكارها وملا كانت الفلسفات الفكرية التي تؤثر يف العملية الرتبوية ومناه

ومبادئـهـا إىل الـحـد اـلـذي تـصـل فـيـه إىل التـعـارض، أو التـقـاطع يف تفـسـريها الحـقـائق، وطبيـعـة الـكـون 

رص  يف جميـع تلـك الفلسـفات لـذلك سـنقالتفصـيلواإلنسان، واملعرفة، والوجود فال يتسـع املجـال إىل 

ًعا ولهـا تـأثري كـيل، أو جـزيئ يف تصـميم الحديث عن مجموعة من الفلسفات التي نرى أنها أكـرث شـيو

 : املناهج الرتبوية وهي

 الفلسفة املثالية. 

 الفلسفة الواقعية . 

 الفلسفة الطبيعية . 
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 الفلسفة الرباجامتية . 

 الفلسفة الوضعية املنطقية . 

 الفلسفة الوجودية . 

 الفلسفة اإلسالمية . 

املنهج كام  وىل الرتبيةإفات ونظرتها وسنحاول عرض املبادئ التي تقوم عليها كل من هذه الفلس

 : يأيت

 Idealismالفلسفة املثالية : أوالً

مؤسـس ) م. ق347-427(تعد الفلسفة املثالية مـن أقـدم الفلسـفات الفكريـة، ويعـد أفالطـون

الفلسفة املثالية، وهي ترى أن حقيقة الكون عقلية، وأن العقل هو مصدر املعرفـة، وأن وجـود األشـياء 

وجود القوى التي تدركها، وهذا يعني أن العامل الخارجي ال ميكن وجـوده إذا مـا انعـدمت يتوقف عىل 

ـرون أن األفـكـار تـسـبق  ـاليون ـي ـة، واملـث ـذات املدرـك ـهـذه الـقـوى، فوـجـود األـشـياء مرـهـون بوـجـود اـل

ن اإلنسان مكون من عقل ومـادة أو روح وبـدن أمـا أاملحسوسات وأن ماهية األشياء تسبق وجودها، و

ن وجودهـا يسـبق وجـود البـدن، وتبقـى بعـد أ فتنسب لعامل املثل لذا فهي إلهية أزلية وأبدية والروح

ن عامل املثل هذا ال يدرك إال بالعقل وعىل هذا األساس ينبغي أو. املوت، وأما البدن فينسب لعامل الحس

 : ثاليةوأهم املبادئ التي تقوم عليها امل. االهتامم بالعقل ليتمكن من إدراك عامل املثل

إن جوهر العامل هو العقل وإن جميع األشياء الحقيقة تأيت من العقل أما الحواس فتـأيت باملرتبـة  .1

 . ن هذا املبدأ أن يجعل املنهج الرتبوي يشدد عىل الرتبية العقليةأالثانية بعد العقل، ومن ش

ًون أكـرث سـموا إن اإلدراك البرشي أساسه العقل، وإن املعرفة مستقلة عن الخـربة الحسـية، وتكـ .2

 . ورفعة كلام كانت مجردة من اإلدراكات الحسية

إن الحقائق األولية مطلقة ثابتة موجودة يف عامل املثل، وهي أزلية غري قابلة للتغيـري وإن العقـل  .3

 . ةيبينام ترتبط الحواس بالتغري والنسهو الذي يدركها لذلك فإن العقل مرتبط بالثبات واإلطالق ب

 . ًيرتكز متاما عىل العقلإن وجود اإلنسان  .4

 .إن األفكار التي تنشأ حول الكون تنبع من داخل اإلنسان وليست مستقلة عنه .5
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ًإن العامل املادي ليس واقعا مطلقا إمنا هو ظل ملا يدركه .6 نعكاسـات  اإلنسان، أو يفكر به، وتتجىل اً

 : هذه الفلسفة عىل الرتبية وأهدافها يف اآليت

 العقل والروح من القوى األساسية يف هذا الكـون لـذلك ينبغـي أن إعالء شأن العقل واعتبار -أ 

 . تركز الرتبية عليهام

 .الرتكيز عىل تنمية العقل وإشباعه باملعلومات التي تساعده عىل التفكري املنطقي  -ب 

ل واألشـياء امجـ الفـرد عـىل البحـث عـن الحقيقـة والإن العملية الرتبوية يجـب أن تسـاعد -ج 

 . الجيدة

 لغـرض تحقيـق نب التدريب العقـيلاتامعية اإلنسان والتدريب األخالقي إىل جاالهتامم باج -د 

 . القيم واملثل

التشديد عىل حق القيم العليا بالسيادة ألنها ثابتة أزلية خاصـة وال ميكـن الوصـول إليهـا إال  -ه 

 . عن طريق العقل املجرد عن كل ما يتعلق بالشهوة

 . العقلية، وشحنهاجعل املادة الدراسية وسيلة لتقوية امللكات  -و 

النظر إىل املعرفة عىل أنها نتاج العقول املفكرة، والحكمـة البرشيـة التـي قـدمها الفالسـفة املفكـرون،  -ز 

 .ها املجتمعات اإلنسانيةتوالحكامء واألنبياء، والرسل، وتداول

 . األهداف الرتبوية للفلسفة املثالية

 : تهدف الرتبية املثالية إىل ما يأيت

 . يمة املعرفة بوصفها طريق الفضيلة، ولها قيمة بحد ذاتهاالتشديد عىل ق .1

تم عـن طريـق تـ  املهم من مكونات اإلنسان، وتنميتـهالتشديد عىل تنمية العقل بوصفه املكون .2

 .تزويده بالكثري من الحقائق، وزيادة قدرته عىل بناء املفاهيم

ا لديه من معارف وكلـام زادت التشديد عىل زيادة معارف الفرد وإثرائها ألن قيم الفرد ترتبط مب .3

 . معارفه زادت قيمه، وأن الفضيلة تتكون من املعرفة واألفكار

التشديد عىل حفظ الرتاث االجتامعي مبا يتضمن من معارف وحقائق، ومهـارات وفنـون ونقلـه  .4

 .من جيل إىل جيل

 .ية واستظهارهاسالتشديد عىل حفظ املواد الدرا .5
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 .املعلم يف املثالية

 : ثالية إىل املعلم كام يأيتتنظر امل

 . إن دوره يف العملية الرتبوية هو نقل املعارف واملعلومات إىل أذهان املتعلمني .1

 . قتداء به من املتعلمنيإنه املثل األعىل الذي ينبغي اال .2

 . يحرص عىل تنمية املتعلمني يف املجال األخالقي بالنصح والتوجيه .3

 . وبيده زمام املبادأةهو املسؤول عن إيجاد بيئة تعلم نشيطة .4

 : ينبغي أن يكون .5

 ذا أخالق حميدة لكونه القدوة . 

 ٍذا تحصيل عال ودراية علمية كافية ألنه الشارح لقوانني القوى العظمى . 

 ًقائدا للعملية التعليمية وذا معرفة بسيكولوجية املتعلم . 

  ىل أذهان املتعلمنيإذا قدرة عالية عىل توصيل املادة . 

  توليد األفكار واملعاين الكامنة يف عقول التالميذًقادرا عىل . 

 : أما الطالب املثايل فيجب

ًأن يكون مطيعا متعاونا ذا أخالق جدير -أ   .  باالحرتامًاً

أن ينظر إليه عىل أنه شـخص لـه هـدف روحـي ينبغـي تحقيقـه، ويجـب أن يـتعلم احـرتام  -ب 

 . اآلخرين، والقيم الروحية

ثقافة أمته وأن يشـعر بـالوالء للمثـل السياسـية العليـا أن يحرتم وطنه ومجتمعه ويستوعب  -ج 

 . ألمته ومجتمعه املحيل

 . أن تتسم العالقة بينه وبني معلمه بالرسميات -د 

 .ايلــاملنهج املث

 : إن املنهج املثايل يشدد عىل

 .مواد علم النفس واألخالق والرياضيات واملنطق واللغة والعلوم اإلنسانية .1

 . ت والظروف الحياتية والدراسات التي تساعد عىل تنمية اإلنسان املثايلاختيار الخربات والنشاطا .2

 .اختيار األفكار الجيدة املوجودة يف فروع املعرفة كافة وعرضها عىل املتعلمني بصورة جيدة .3

 . للمتعلمالرتكيز عىل النمو الشخيص .4
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 .احتواء املنهج عىل اإلرث الثقايف بعد فحصه وتدقيقه .5
 .األول عن اختيار املنهجاملعلم هو املسؤول  .6
 .دور املعلم يف تخطيط املنهج محدد للغاية .7
 :تنظيم املنهج عىل وفق املحاور اآلتية .8

 : كتساب املعارف وهيال اسية التي يحتاج إليها املتعلمالعلوم األس -أ 

 .القراءة  -

 .الكتابة -

 .الحساب -
 : علوم تعليمية لتنمية العقل وتوسيع مدركاته وهي -ب 

 .الفلسفة  -

 .سعلم النف -

 .علم االجتامع -

 .التاريخ، وغريها من العلوم اإلنسانية -
 : علوم جاملية وهي  -ج 

 . الفن -

 . اآلداب -

 . املوسيقى -

 . العلوم العملية -
 : علوم طبيعية مثل -د 

 . الفيزياء -

 . األحياء -

 .الكيمياء -

 .الجغرافية -
 : أما طرائق التدريس يف املثالية فهي

  .طريقة الحوار أو ما تسمى بالطريقة السقراطية -

 . طريقة اإللقاء لحشو أدمغة الطلبة بالحقائق املطلقة -

ـا - ـق تجزئتـه ـن طرـي ـن أجــل حــل املشــكالت الصــعبة ـع ـب ـم ـل والرتكـي ـة التحلـي  طريـق
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 .  إىل وحدات صغرية ليسهل حلها -

 . استظهار املادة التعليميةوالتشديد عىل الحفظ  -

وضـوعية لغـرض  عن طريق وجهات النظر وليس مـن الناحيـة املوسدخول املوضوع املدر -

 ). 1989فرحان،(تعليم التالميذ الدفاع عن وجهات نظرهم ونقد وجهات النظر األخرى 

 .آثار املثالية يف الرتبية

 :يتاآليف للمثالية آثار كبرية يف العملية الرتبوية تتلخص 

 .وجهت أهداف الرتبية نحو املحافظة عىل الرتاث قبل كل يشء .1

ائق التدريس نحـو االهـتامم بتنميـة العقـل وجعلـت املـنهج وجهت اهتامم الرتبية واملنهج وطر .2

 وترك الجوانب األخـرى وبـذلك فإنهـا أعلـت شـأن قييشدد عىل الجانب العقيل والروحي والخل

 .العقل وأهملت الجسم

 . شددت عىل حشو العقل باملعلومات الكثرية من دون سند يثبت صحة هذا التوجه .3

نطق والرياضيات، واملوضوعات الدينية، واألخالقية وكل ماله دب واملألجعلت األولوية يف املنهج ل .4

 .دور يف تدريب العقل من العلوم اإلنسانية واللغة

 . أهملت حاجات املتعلمني ورغباتهم وأبعدت املناهج عن تلبيتها .5

 .ال عىل النوعس التلقينية التي تشدد عىل الكم أكدت أساليب التدري .6

م فيهـا تشـدد عـىل ًسا لجودة التعلم فكانت وسائل التقـويجعلت حفظ املواد واستظهارها مقيا .7

 . عىل مستوى مناء الشخصيةحفظ املعلومات ال

ًأضعفت الكفاية الداخلية والخارجية للمـنهج  وجعلتـه قـارصا عـن تلبيـة حاجـة سـوق العمـل  .8

فاملنهج فيها يصمم لصقل العقل وصفاء الـروح ونقـل الـرتاث الثقـايف، وتقـديم املـواد الدراسـية 

 . بصورة منطقية

 . Realismالفلسفة الواقعية : ًثانيا

ترتبط الواقعية باسم الفيلسوف أرسطو تلميـذ أفالطـون، وقـد ظهـرت رد فعـل 

عىل املثالية التي كانت تعـيل مـن شـأن الـذات العارفـة وجـاءت لتـوازن بـني األشـياء 

 مصـدر كـل املعروفة والذات العارفة وتؤكد وجود الطبيعـة واألشـياء، وأن العـامل هـو

 ن الحقائق ال تستقى من الحدس واإللهام، وأن العامل الطبيعي، أو الواقعيأالحقائق، و
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ن العامل الخارجي وما يحتوى مـن أشـياء مسـتقل عـن أهو ما يجب أن تهتم به، وال وجود لعامل املثل، و

 . العقل الذي يدرك تلك األشياء

 :وتقوم الواقعية عىل املبادئ اآلتية

ة مستقلة يف وجودها عن العقل العارف لدى اإلنسان، وللطبيعة وجـود مسـتقل عـن إن الحقيق .1

 . الذات مع إمكانية الذات يف معرفة األشياء عن طريق الحواس والخربات

 . إن العامل الطبيعي حقيقي كام نحسه ونراه .2

 .إن األشياء املادية التي تحدث يف هذا العامل تعتمد عىل قوانني الطبيعة .3

 .خرلفصل بني العقل والجسم، وال سيطرة ألحد هام عىل اآلال ميكن ا .4

إن الحقيـقـة ـسـابقة لوـجـود اإلنـسـان، وـعـىل اإلنـسـان الـسـعي وراء املعرـفـة واكتـشـاف الـقـوانني  .5

 .ّواملبادئ املوجودة يف العامل، وإن التغري يف الكون أمر حقيقي

 .لتجريبيةميكن لإلنسان معرفة الحقيقة باستخدام األسلوب العلمي والوسائل ا .6

غة اجتامعية ال فردية، ولـذلك فـإن املجتمـع وخدمتـه هـو الهـدف، بإن اإلنسان بطبيعته ذو ص .7

 .والفرد أداة خادمة للمجتمع

إن العملـيـة الرتبوـيـة ـهـي عملـيـة تكـيـف ـمـع الواـقـع االجتامـعـي، وـمـا يتطـلـب ـمـن مـسـؤولية  .8

 .اجتامعية

 .إن الفرد يحق له أن يحدد معتقداته بنفسه .9

 : قدم فإن الرتبية الواقعية تهدف إىلويف ضوء ما ت

ًني فكريا متوافقني مـع البيئـة املاديـة ًللمتعلمني ليصبحوا أشخاصا متوازنتوفري الفرص الالزمة  -أ 

 . واالجتامعية التي يعيشون فيها

 .تنمية الجوانب العقلية والبدنية والنفسية واألخالقية واالجتامعية يف آن واحد -ب 

 . عىل اتخاذ قرارات معقدة ليك يحيوا حياة ناجحةتبصري املتعلمني ومساعدتهم -ج 

 .عدم كبت امليول الطبيعية للطفل، وأنشطته -د 

لذلك فإن الرتبية الواقعية تهتم برتبية الجسـم والعقـل، وتـرى أن تربيـة الجسـم تسـبق عمليـة 

العمليـة ًالتعليم، وتهتم أيضا بالرتبية األخالقية غري أنهـا تشـدد عـىل أن تكـون املـادة الدراسـية محـور 

 .الرتبوية، وتريد من الرتبية أن تكون لها أهداف نبيلة، وأن تعد أبناء املجتمع للدفاع عن الدولة وكيانها
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 .املعلم واملتعلم من وجهة نظر الواقعية

 : ميكن إيجاز وجهة نظر الواقعية يف املعلم مبا يأيت

 .أن يكون زمام املبادأة يف الرتبية بيد املعلم .1

 . املادة التي تدرس من مسؤولية املعلم ال الطالبأن يكون تحديد .2

 .أن يشعر املعلم بجميع متطلبات الطالب .3

لمتعلمني، وأن ينظـر إىل املعرفـة عـىل بث أرائه الشخصية يف املادة التي يقدمها لأن يبعد ذاته و .4

 .ًأنها عاملية واحدة وأن يعرضها بكل موضوعية، ويكون صوتا لها من دون ضياع شخصيته

 .ف مع الحق ويبجل الحقيقةأن يق .5

 : أما ما تريده الواقعية من الطالب فيتمثل باآليت

 ًا متسامحا متوافقا ومنسجام عقليا ًوجسميا مع البيئة املاديـة والثقافيـة التـي أن يكون شخص ً ً ً ً

 . يعيش فيها

 ًأن يكون قادرا عىل االبتكار ويحب االستطالع واملغامرة الشخصية. 

 ة التي تثبت متانتها خالل العصورأن يجيد عنارص املعرف . 

أما طرائق التدريس يف الواقعية فيجـب أن تسـمح للحقـائق أن تـتكلم عـن نفسـها، وال تسـمح 

للمعلم أن يعرب عن آرائه الشخصية حول املوضوع، أي تريد من املعلم أن يقدم الحقيقة كام هـي مـن 

ًقيـا وتعتمـد طريقـة التـدريس الواقعيـة ًن تقدم الحقائق مصنفة تصـنيفا منطأدون زيادة أو نقصان، و

 . ًمبدأ االنتقال من الجزء إىل الكل وتعترب الكل نتاجا ملجموع األجزاء

 .موقف الواقعية من املنهج

 : اآليتبميكن إيجاز موقف الواقعية من املنهج 

 . وعنارص أخرى من املعرفة التطبيقيةّةأن يتضمن املنهج عنارص من فنون املعرفة الحر .1

 .نهج الواقعي يشدد عىل املوضوعات الدراسية بوصفها املحور املركزي يف العملية الرتبويةإن امل .2

أن يحتوى املنهج عىل املواد الدراسية التي تسمح للمتعلم بالوقوف عـىل البنـاء املـادي والثقـايف  .3

 .سايس للعامل الذي يعيش فيهاأل
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ل التعليمـيـة، واملامرـسـة العملـيـة واـلـرحالت أن ـتـدعم الـخـربات الـتـي تـقـدمها املـنـاهج بالتـجـارب والوـسـائ .4

 .التعليمية والتطبيقات والتدريبات داخل املدرسة

 .أن يحتوى املنهج عىل أفضل ما درس بالسابق إىل جنب أحدث ما توصل إليه اإلنسان .5

 .تركيبهاتبارها من حيث منطقية أن يحتوى املنهج عىل الحقائق الثابتة التي ميكن قياسها واخ .6

املـنهج عـىل النشـاطات التـي تعلـم الفـرد املحافظـة عـىل الـنفس ورعايتهـا ملقاومـة أن يحتوي  .7

 .الظروف الحياتية

ثـم الفنـون واللغـات، أوالً املنهج الواقعي يشدد عىل العلوم والرياضيات والجغرافيـة الطبيعيـة  .8

هـة نظـر  وال تعد العلوم السلوكية من بني املناهج األساسـية مـن وجثانيا والدراسات االجتامعية

 .الواقعية

يؤمن الواقعيون برضورة تقنني مواد التعلم، واألنشـطة التعليميـة، ويهتمـون بالرسعـة والكـم يف  .9

 .تعلم الكفايات واملهارات، ويشجعون أسئلة الطلبة

 .Natralismالفلسفة الطبيعية  ً:ثالثا

 من كونها منيعد جان جاك روسو أول من وضع األصول الحديثة للفلسفة الطبيعية عىل الرغم 

الطبيعية ترى أن الطبيعة وحدها هـي و. ستالوزي، وهربارت سبنرسالفلسفات القدمية، ومن أصحابها ب

الحقيقة يف الكون، وأن الحياة اإلنسانية جزء من الطبيعة، وأن الكون قائم بذاته وال يحتـاج إىل ذات أو 

إرادة املجتمع  وضغوطه، ويرتك عىل ًقوة تديره وتنظم شؤونه وترى أن الطفل يجب أن يرىب بعيدا عن 

 احرتامهـا ألن ريـة يجـبفطًطبيعته ليتعلم عن طريق ما يقوم به من أفعال ألنه يولد مـزودا بقـدرات 

 : ، ويفسدها، وتقوم الفلسفة الطبيعية عىل املبادئ اآلتيةًا لهذه القدراتنحرافضغط املجتمع يولد إ

 .ة محصلة طبيعية ألحداث الكونإن العامل الطبيعي أوجد نفسه بنفسه، والحيا .1

 .دة يف هذا الكون، وهي مفتاح الحياةيإن الطبيعة هي الحقيقة الوح .2

 .إن الفرد يتقدم يف أهميته عىل املجتمع .3

 .إن القيم األخالقية تعود ألسباب طبيعية ال لقوى خارقة .4

 .ونهم شؤيالطبيعة إلدارته وتنظتفوق حتاج إىل قوة خارقة يإن الكون قائم بذاته وال  .5
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 .إن اإلنسان يستطيع بلوغ الكامل غري أن التنظيامت االجتامعية تحد من قدرته عىل ذلك .6

 .إن األفراد يختارون النظم االجتامعية والسياسية مبحض إرادتهم ورغباتهم .7

 . جنوحه سؤول عنإن اإلنسان كائن حي طاهر حر، وإذا ما جنح إىل الرش فإن املجتمع هو امل .8

وطـرق البحـث العلمـي مـن التجريب عرفة الوحيد، وعىل الفرد استخدام مصدر املتجربة هي ال .9

 .أجل فهم العامل املادي حوله

 .الرتبية من وجهة نظر الطبيعية

 : تتلخص نظرة الفلسفة الطبيعية إىل الرتبية مبا يأيت

 .إن الرتبية هي الحياة الحارضة ال حياة املستقبل .1

 . جتمع عىل أساس الحقوق الفرديةالرتبية تتم يف ضوء الطبيعة، ويتأسس امل .2

 . الرتبية تسريها قوانني الطبيعة ال إرادة املجتمع .3

 .التشديد عىل اهتاممات الطلبة وميولهم .4

 . بشكل متوازنامًاالهتامم بالعقل والجسم معا وتنميته .5

يـة هدف الرتبية تحرير طاقات املتعلمني الطبيعية من القيود املفروضـة عـىل أنشـطتهم وتنميـة التلقائ .6

 . لديهم، و االعتامد عىل النشاط الذايت لتحصيل املعرفة

 . االستعداد الطبيعي للطالب أساس العملية التعليمية .7

 . موقف الطبيعية من املعلم

 : يتحدد موقف الطبيعية من املعلم باآليت

 . أن يكون مجرد شاهد محايد ألن املصدر الوحيد للمعرفة هو تجربة الطالب .1

فـال يتـدخل املعلـم إال عنـدما . خل يف تربية الطفل ألن املتعلم تلميذ للطبيعةال يجوز له أن يتد .2

 . ا ينبهه، وينهره بقوةهيرى الطفل يعرض حياته للخطر عند

 .س الصلة بينه وبني املتعلميًأن يكون حكيام يف تأس .3

أذكيـاء و :  مثـلفًأن ال يترسع يف الحكم عىل املتعلم، وأن ال يصنف املتعلمني تصنيفا فيه نوع من التعسـ .4

 . أغبياء ألن مثل هذه األحكام تكون يف الغالب غري صائبة

 . أن يهتم مبيول الطلبة ورغباتهم .5

 . املعلم مسؤول عن تهيئة الفرص التي تساعد عىل تنمية الطبيعة الخرية لدى املتعلم .6
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 . موقف الطبيعية من املتعلم

 الرتبية وسـيلة لخلـق الطالـب، ومسـتلزمات املتعلم مركز العملية الرتبوية يف الطبيعية،وترى أن

خلق الطالب وضع كـل الـرتاث اإلنسـاين يف متناولـه لـيك يكـون اتصـاله بـالخربات والحاجـات الراهنـة 

ًميسورا، وأن بناء الطالب ينبغي أن ال يغفل طبيعته وكونه كائنا ناميا، وترى الطبيعية أن الطفل يجب أ  ً ً

طالع عىل ما حوله ويعتمد يف تعليمه عىل املحسوسات، فيـتعلم  االًشأ حرا ويجب أن تهيأ له فرصةن ين

 . من الطبيعة

 : أما طرائق التدريس من وجهة نظر الطبيعة فإنها تشدد عىل

شـاط محسـوس وتكـون وظيفـة ر الطفل بها فيسعى إىل إشـباعها بنإثارة حاجات طبيعية يشع .1

 .ات الطبيعيةاملعلم توجيه النمو الطبيعي للطفل من خالل إثارة الحاج

نشاط الطفل الذايت وعدم فعل أي يشء عنه يستطيع هو أن يفعله ويجب أن يشجع عىل اكتشاف األشياء  .2

 . بنفسه، وال يفعل أي يشء تحت تأثري سلطة اآلخرين

فردية الطفل وعدم إخضاعه إىل إرادة املجتمع، وعدم جواز التضحية برغبـات الطفـل وفرديتـه  .3

 أن ينظـر إىل حاجـات األطفـال وميـولهم عـىل أنهـا أسـمى مـن من أجل املجتمع وهـذا يعنـي

حاجات املجتمع لغـرض الحفـاظ عـىل شخصـية الطفـل وعـدم سـحقها، أو صـهرها يف االلتـزام 

ُاالجتامعي وهذا يعني أن  تكيف الرتبية مع حاجات الطفل وال يجرب عـىل تكييـف نفسـه مـع 

 .الرتبية

 . لخربةرفض طريقة التلقني واالهتامم باملامرسة وا .4

 .أن يتم البدء باملحسوسات ثم التدرج نحو ما هو معنوي مجرد .5

 .تأكيد اعتامد الطالب عىل أنفسهم وتحملهم املشقة والصرب .6

 .مراعاة عمر الطالب وإمكانياته وعدم تكليفه مبا يقع خارج حدود تحمله .7

 .الحرص عىل عدم إذالل الطفل وعدم تدليله .8

 .ولةاالهتامم بتلبية رغبات الطفل املعق .9

االهتامم بطرائق التدريس التي تحفز الطفل عىل اكتشاف عامله وتساعده عـىل تعلـم مـا يريـد  . 10

 املعرفـة  متعلمه عن طريق الخربة املبارشة، وعنـدما يكـرب تفـتح املعرفـة املبـارشة الطريـق أمـا

 ). 2006عطية،(املستمدة من الكتب
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 .املنهج من وجهة نظر الطبيعية

اد املناهج بصورة متدرجة مـن املـادي املحسـوس إىل املعنـوي املجـرد تشدد الطبيعية عىل إعد .1

 .ًتبعا ملراحل منو املتعلمني وتطورهم

اهتامم املنهج بتشجيع املتعلمني عىل التعبري عن أفكـارهم بحريـة، وإعطـائهم الفـرص الكافيـة  .2

 .للمالحظة والبحث، واالستدالل العلمي

ًي تطـور القـدرات العقليـة والجسـمية معـا بشـكل احتواء املنهج عىل الخربات، واألنشـطة التـ .3

 . متوازن

 .احتواء املنهج عىل ما يضمن تحقيق األهداف الرتبوية التي تالئم مراحل النمو .4

إعداد املنهج بطريقة تجعل املتعلم يكتشف األشـياء بنفسـه، ويتنـافس مـع ذاتـه للوصـول إىل  .5

 . مستويات متعددة

 . لحرة للمتعلميشدد املنهج الطبيعي عىل النشاطات ا .6

 .Pragmatismالفلسفة الرباجامتية : ًرابعا

ًمتثل الرباجامتية اتجاها تقدميا يف الفكر الفلسفي وعىل الرغم من أن لها جـذورا قدميـة إال أنهـا  ً ً

وي يرى أصـحابها أن الطبيعـة اإلنسـانية مرنـة وظيفيـة، وأن طة باسم الفيلسوف األمرييك جون ديمرتب

ويـرى ) 2001نـارص،(ا من نتائجها التجريبية عندما توضع يف موقف عمـيل فعـيلالحقيقة ميكن معرفته

ن الحقيقـة مـن صـنع أالرباجامتيون أن العامل قائم بذاته، ولـيس مجـرد إسـقاط مـن جانـب  العقـل، و

التفاعل بني اإلنسان، وما يحيط به من أشياء، ويؤمن الرباجامتيون مببدأ التعلم بالعمل ويشددون عـىل 

تخـرج ب عن التلقني واالستظهار، والرتبية من وجهة نظـر الرباجامتيـة عمليـة مسـتمرة ال تنتهـي االبتعاد

 . املتعلم من املؤسسة التعليمية مهام علت هذا املؤسسة ألننا نعيش يف عامل دائم التغيري والتطور

ليمـي وتؤكـد إن الرتبية الرباجامتية تركز عىل املتعلم وتعده املحور األسـاس يف بنـاء املـنهج التع

الخربة الذاتية للفرد بوصفها وسيلة ملعرفة العامل الخارجي، وتؤكد النمو التلقايئ للفرد، وال تتقيد مبعايري 

 . روحية، وتؤكد نشاط املتعلم وفاعليته يف املنهج، لذلك ال تقدم املعلومات كاملة له

 : إن الفلسفة الرباجامتية تقوم عىل املبادئ اآلتية

 .م التغيري واملعرفة يف العامل متغرية غري ثابتةإن العامل دائ .1
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 . نتاج الخربة ويتم التوصل إليها بالبحث والتجريبإن املعرفة هي .2

 .تقاس املعرفة يف ضوء ما تحققه من منفعة للفرد واملجتمع .3

 .الفرد جزء من املجتمع وله دور معني فيه .4

 . نستطيع تجربتهإن معرفة حقيقة الذات اإللهية أمر يستحيل تحقيقه ألننا ال .5

 : أما أهداف الرتبية من وجهة نظر الرباجامتية فهي

 تنمية الكفايات االجتامعية وتطويرها لدى الفرد. 

 تنمية الجوانب الفكرية والجسمية لألفراد . 

 تنمية القدرات االبتكارية عن طريق التصدي لحل املشكالت. 

 انسجام الفرد مع مجتمعه وتدريبه عىل اإلنتاج. 

  األفراد ألخذ أدوارهم يف املجتمعإعداد. 

 تزويد الفرد بالخربات الالزمة ملواجهة الحياة الفردية واالجتامعية . 

 دور املعلم يف املنهج الرباجاميت

 يجب أن يتبنى املعلم االتجاه الذي يهتم بحل املشكالت وينمي االتجاه التجريبي يف طلبته: 

 أن يهتم بالحرية أكرث من اهتاممه بالنظام. 

 أن يهتم باألهداف العاجلة أوالً ثم األهداف بعيدة املدى . 

  جعل املبادأة بيد الطالب ويرجح دوره يف العملية التعليميةيأن. 

 ال يتبع الكتاب املقرر يف التدريس إمنا يقرتح مشكالت ويقود الطلبة لحلها. 

 ررونيكون أكرث مام يعرفون، ويبدعون أكرث مام لمأن يعلم طلبته كيف يفكرون، ويع. 

ويف ضوء ما تقدم فإن وظيفة املعلم يف الرباجامتية  هي توجيه الطلبة، وإرشادهم نحـو خـربات 

 .واحتياجاتهم التعلم من دون أن يتعارض ذلك مع اهتامماتهم ،

 .املتعلم يف الرباجامتية

 ترى الرباجامتية أن املتعلم يجب: 

 ةميًأن يكون نشيطا يف العملية التعليمية التعل. 

 بحث عن الواجب من أجل الواجبأن ي. 

  ًن يكون الطالب متعاوناأأن يحل مشكالته بنفسه بالتعاون مع الطلبة اآلخرين وهذا يعني . 
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 ًأن يكون قادرا عىل ابتكار أساليب جديدة ملواجهة مواقف جديدة. 

حـل أما طرائق التدريس فإن الرباجامتية تشدد عىل أسلوب التعلم بالعمل، ومامرسة األنشطة، و

ًوأن يتم تعليم الطلبة شيئا واحدا يف آن واحد وأن تشدد . املشكالت  طرائق التدريس عىل حفز الطالـبً

عىل التعلم، وشد انتباهه والتدرج معه وصوالً إىل مستوى التجريد، وترفض الرباجامتية استخدام الشدة 

 : والرصامة يف معاملة الطالب وترى

 ريساعتامد مبدأ التعلم باللعب يف التد. 

 تباع طريقة املحاولة والخطأاعتامد التجريب وا . 

  ها جميع الحواس مصادر للمعلوماتعىل املامرسة العملية التي تصبح بالتشديد . 

 . وتعد طريقة املرشوع من نتائج رؤية الرباجامتية يف طرائق التدريس

 . املنهج الرباجاميت

 : يتسم املنهج الرباجاميت مبا يأيت

 ون املعرفة التي يحتويها قد تم التحقق مـن حقيقتها،والتثبـت مـن صـحتها يشدد عىل أن تك

 . بالتجريب

 يراعي الفروق الفردية بني املتعلمني . 

  يهدف إىل تنمية جميع جوانب شخصية املـتعلم ومتكينـه مـن التكيـف مـع البيئـة الطبيعيـة

 .واالجتامعية

 يـاة اإلنسـان الحـارضة وانتقـاء يحتوى عىل املعلومات والخـربات التـي لهـا عالقـة مبـارشة بح

 . الخربات املعارصة التي ترتبط بالحياة بأبعادها االجتامعية، واألخالقية، واالقتصادية وغريها

 ًيعتمد دوافع املتعلمني أساسا لتخطيط املنهج . 

 يشدد عىل املشاركة العملية للطلبة يف استخدام املختربات، واملكتبات بشكل واسع . 

 عىل وفق األساس السايكولوجي الذي يراعي ميول الطلبة واهتامماتهمتنظم الخربات فيه  . 

 يشدد عىل طرائق التعلم الذايت والحث عىل العمل الفردي لتكوين شخصية املتعلم . 

 يهتم بتنمية روح التعاون والتعامل الدميقراطي بني املتعلمني يف البيئة املدرسية . 
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 نهج يف تخطيطه وتحديد خرباتهيرشك جميع األطراف التي تتعامل مع امل . 

 يهتم بالرتبية املهنية والعلوم التطبيقية مبعنى أنه يشدد عىل الطبيعة الوظيفية للامدة . 

 يشدد عىل اعتامد التجريب والبحث يف الوصول إىل املعارف والحقائق . 

 ة يف يتسم باملرونة يف تنظيم املحتوى واستخدام طرائق التدريس فهو يستعبد الطـرق الشـكلي

 . التدريس ويعتمد عىل ميول األطفال وخرباتهم

 .Exisentialismالفلسفة الوجودية : ًخامسا 

ظهرت الوجودية كرد فعل عىل الفلسفات القدمية ذوات التيارات العقليـة التـي تجعـل املاهيـة 

من نقطة ًفالوجودية جعلت الوجود سابقا املاهية،وهي تنطلق . ًسابقة للوجود والوجود مقرونا بالعقل

أساسية مفادها أن اإلنسان يصنع حقيقته بنفسه وال يتم تحريكه بوساطة مسـلامت بيئيـة أو حضـارية 

موروثة؛ فهي ترى أن اإلنسان يستطيع تأكيد ذاته ووجـوده يف الحيـاة مـن خـالل املواقـف التـي يجـد 

ًنفسه منخرطا فيها بوصفه كائنا برشيا موجودا يف العامل من خالل االختيار  ً ً الحر الذي مييزه كإنسان فقد ً

رأى سارتر وهو من أقطاب الوجودية، أن الفرد مل يصـنع نفسـه بنفسـه مـن دون وجـود محـددات، أو 

مقررات، أو قيود تفرض عليه فالفرد حر وهو الحرية، ويرى الوجوديون أن هدف الرتبية هـو مسـاعدة 

 هو جديد يف الحياة من دون التقييـد مبـا الفرد عىل فهم ذاته، وتنمية قدرته عىل االبتكار، واكتساب ما

 .  هو مألوف

 : وتقوم الوجودية عىل املبادئ اآلتية

  إن الوجود اإلنساين هو الحقيقة الوحيدة يف الكون، وأن اإلنسان هو أهم قضية يف الحياة وليس

 .للعامل املادي معنى من دون وجود اإلنسان

 الذي يصنع ماهيته بنفسه بالقدر الذي يعـي إن وجود اإلنسان يسبق ماهيته، وإن اإلنسان هو 

 .ّبه ذاته، ويحقق وجوده يف الحياة بصورة حرة

 الحياتية، وإن الحرية هي أعظم صديق لإلنسانية، فيام يعد التقييد هّاإلنسان حر يف تحديد قيم 

 .ب تحرير اإلنسان من قيود العرف االجتامعي والدين يجأعظم أعداء اإلنسانية لذلك 

 أهم من املجتمع، ويجب التشديد عىل أهداف الفرد قبل املجتمعإن الفرد  . 

 إن حياة اإلنسان منتهية باملوت. 
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وعىل أساس ما تقدم فإن الوجودية تنظر إىل الرتبية عىل أنها عملية موجهة نحـو الفـرد واعتقاداتـه، 

دات اآلخـرين، وأن للفرد الحق يف أن يطور نفسه، ومعتقداته بنفسه مـن دون االعـتامد عـىل معتقـ

وأفكارهم، ويعد الفرد األساس يف العملية الرتبوية، وهو مسؤول عن ضبط العمليـة الرتبويـة لذاتـه، 

 . وأن وظيفة املعلم هي تشجيع الطلبة عىل التعلم

 .املعلم من وجهة نظر الوجودية

 يتحدد دور املعلم من وجهة نظر الوجودية باآليت : 

  يف سعيه لتحقيق ذاتهتقديم املساعدة الشخصية للمتعلم. 

 تشجيع الطالب عىل االنرصاف إىل عمله . 

 إثارة ميول الطالب ومشاعره . 

 خذ بآراء اآلخرين من دون إهامل الفكر فيهانصح الطالب بعدم األ. 

 تنمية اتجاه الطلبة نحو احتقار التقليد، وتلقي األفكار من دون تغيري. 

 سخة طبق األصل عن اآلخرينتعليم كل طالب أن يكون هو نفسه ال أن يكون ن. 

 بطريقة ال تؤدي إىل  احتقارهيصالتعامل مع الطالب العا . 

 .موقف الوجودية من الطالب

 أصيلّلطالب من وجهة نظر الوجودية حر ا . 

 ًالطالب يفكر ذاتيا بوصف التفكري رضوريا لتحقيق الذات ً . 

 أن يتعلم كيف ينمي مبادئه الشخصية، وشعوره بالكربياء. 

 تعمل الطالب ما تعلمه مهام كان قليالً وال يكتفي بتقديم املعلومات فقط عندما تطلـب أن يس

 .منه

أما طرائق التدريس فإن الوجودية ترفض التلقني والحفظ، وتريد من طرائق التدريس أن تعنـى 

ديني كتشاف املعرفة يف حقولها املختلفة، لـذلك فـإن الوجـوالبتطوير الفرد كال وتعطيه الحرية املطلقة 

التجريبيـون، بهـا يشجعون استخدام الطريقة السقراطية، ويرفضون طريقة حل املشكالت التـي ينـادى 

وتؤمن الوجودية بأن التعليم الفـردي أفضـل مـن الجامعـي، ويشـدد الوجوديـون عـىل تنويـع طرائـق 

 .التدريس لتلبية متطلبات جميع الطلبة
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 .املنهج الدرايس من وجهة نظر الوجودية

 : ملنهج الوجودي باآليتيتسم ا

 ). 2006مرعي والحيلة،( اختيار املحتوى الذي يالمئهحق التشديد عىل الفردية، وإعطاء كل فرد  )1

ًاحتواء املنهج عىل املعلومات واملعارف والخربات التي تهم املـتعلم شخصـيا ولـيس املعلومـات  )2

 .رتاثالتي متكنه من معالجة املشكالت التي تتصل باملجتمع، والبيئة وال

سبوا ويدركوا، ويفرسوا، وينتقدوا ويكتإتاحة الفرص التعليمية أمام املتعلمني ليعرفوا، ويفهموا،  )3

الكفايات واملهارات، وأن يتخذوا قرارات، وإجراءات، وأن يتصـدوا ملشـكالت، ومواقـف حياتيـة، 

 . مع أنه يهدف إىل الكشف عن الذات عن طريق املعرفة الذاتية

فلسـفة الوجوديـة تعطـي للتجربـة الشخصـية مكانـة متقدمـة يف التعلـيم وخالصة القـول أن ال

والتعلم، واختيار املعرفة، والخربات، واملهارات، واملامرسات التي تقوم عـىل اإلرادة الشخصـية للمـتعلم، 

ًوعىل هذا األساس فهي فلسفة متحررة جدا تبالغ يف نظرتهـا إىل اإلنسـان وتجعـل مـن تجربتـه الذاتيـة 

ًساسا لوجوده يف الحياة، وأساسا لتشكيل ماهيته، وأساسا لرتبيتـه، وال أهميـة للـرتاث الثقـايف، وتكوينه أ ً ً

 . والكيان االجتامعي يف الرتبية الوجودية

 .Logical positivismالفلسفة الوضعية املنطقية : ًسادسا

 مـن  اسـم يرتبط اسم الوضعية املنطقية باسم الفيلسوف موريس شيليك، وقد أطلق عليها أكرث

حركة وحدة العلم، والتجريبية العلميـة، والتجريبيـة الحديثـة، والتجريبيـة املنطقيـة، والفلسـفة : منها 

 . التحليلية

 وحدة العلم، وتأكيد االتجاه التجريبي الوضعي والتأكيد عىل التحليـل تشدد  هذا الفلسفة عىل

ًربط اللغة بالتجربة ربطا علميا، وصـياغة املنطقي للغة، وتحليل املعرفة، وترى أن وظيفة الفلسفة هي  ً

الواقع صياغة منطقية، وعىل هذا األسـاس فـإن الوضـعيني املنطقيـني ينظـرون إىل الرتبيـة عـىل أنهـا يف 

 . الدرجة األوىل فرع علمي يستخدم اللغة اإلحصائية واإلجراءات التجريبية يف قبول أية نظرية تربوية

 بيـة هـي عمليـة تعـديل لـدوافع الفـرد، ويرى مؤسس الوضـعية شـيليك أن الرت
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ّوخلق إنسان خري من إنسان رشير، وهذا يعني أنها تنظر إىل الطبيعة اإلنسانية عىل أنها طبيعـة رشيـرة، 
ومهمة الرتبية تطهريها من عنارص الرش، وترى الوضعية أن تنمية القيم املعرفية لدى الطالـب ميكـن أن 

بدوافع املتعلم وجعلها محور السلوك، تهتم  قيم معرفية لذلك فإنها تحصل بتحويل القيم االنفعالية إىل

والعمل عىل  تعديلها، وإكساب الفرد دوافع جديدة عن طريق الخربة الحسية، وترى أن الهدف األساس 

 .للرتبية هو تحقيق سعادة الطالب يف ضوء موافقة املجتمع

 .ومن املبادئ التي تقوم عليها الوضعية

 .ٍيخضع للتجربة والتحليل خال من املعنى وال يعرتف بهإن كل يشء ال  .1

إن الرتبية فرع علمي يستعمل اللغة اإلحصـائية واإلجـراءات التجريبيـة يف قبـول أيـة نظريـة أو  .2

 .مامرسة تربوية

 .إن الطالب مجموعة دوافع وإن هذه الدوافع محور سلوكه .3

 .ملعلومات بشكل منطقي إن عمل املعلم هو إثارة دوافع طالبه، وإشباعها، وتقديم ا .4

 : وعىل أساس ما تقدم فإن الوضعية تشدد عىل 

 .برمجة املواد الدراسية، واستعامل مناهج التحليل يف املجال الرتبوي -أ 

 . دوافع املتعلمني وجعلها محور السلوك والعمل عىل تعديلها، وإشباعها -ب 

 .تحقيق سعادة الطالب التي تحظى مبوافقة املجتمع -ج 

 .نفعالية إىل قيم معرفيةتحويل القيم اال -د 

 . ها وترابطها، وابتعادها عن الغموضيبوضوح أفكار املعلم وترت -ه 

 . موقف الوضعية من املنهج

يهتم املنهج الوضعي بربمجة املواد الدراسية عىل وفـق منـوذج الـتعلم اآليل، وبـذلك فإنـه يؤكـد 

تي ميكن برمجتها، أما املواد التي ال ميكن التعلم الذايت، واملناهج املقبولة يف املنهج الوضعي هي املواد ال

برمجتها فإنها مرفوضة وال تدخل املنهج الوضعي املنطقي فالقاعة الدراسية يف املـنهج الوضـعي تتحـول 

إىل معمل تكون املادة الدراسية فيه خاضعة للضبط بشـكل مسـتمر، وعـىل هـذا األسـاس فـإن طرائـق 

عىل تطبيق واسع للطرائق العمليـة يف معالجـة املشـكالت التدريس يف املنهج الوضعي املنطقي تشتمل 

الرتبوية معالجة عملية، وعىل أساسها يتحدد نوع العالقة بني املدرسة وطالبها، ويهـتم املـنهج الوضـعي 

 . بالخربة الحسية لدور الخربة الحسية يف إكساب املتعلم دوافع جديدة
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 الفلسفة اإلسالمية: ًسابعا

 الفلسفة اإلسالمية من خالل آراء الفالسفة املسلمني كالغزايل وابـن سـينا ّميكن تقيص وجهة نظر

والفارايب ووجهات نظرهم يف الرتبية ونظرتهم إىل املعلم والطالب وطريقة التدريس التي ميكن إيجازها 

 : باآليت

 : آراء الغزايل .1

 : تتلخص أراء الغزايل يف الرتبية مبا يأيت

 س من األخالق املذمومة، املهلكة، وإرشاد املتعلمني إىل األخـالق إن وظيفة الرتبية تهذيب النفو

الحميدة وبذلك يالحظ أن الرتبية اإلسالمية من وجهة نظر الغزايل تشدد عىل الجانب األخالقي 

وتهتم بتهذيب أخالق املتعلم وبذا تلتقي مع املثالية فالغزايل يـرى أن فعـل الرتبيـة يف تهـذيب 

تنظيف الحقل من األشواك، والنباتات الغريبة، أو األجنبية عـن الـزرع النفوس كفعل الفالح يف 

يكـون عـىل أحسـن حـال، فالرتبيـة عنـد الغـزايل وسـيلة لإلمنائه، وإكامل ريعه، بشكل صـحيح 

للوصول باإلنسان إىل درجات الكامل مـن خـالل تـرويض الـنفس باألمثـال الصـالحة، وتهـذيب 

 أخالقها، 

 وعىل هـذا األسـاس فإنهـا تهـتم بـالعلوم التـي الـلـهو التقرب إىل  للرتبية هإن الهدف الرئيس ،

ًتدرس لهذا الغرض، وال يكون الغرض من دراستها املباهاة، أو الرياسة واملنافسة، وتهـدف أيضـا 

ه،  والتفاعل مع مجتمـع لـه قيمـه وآدابـإىل تنمية اإلنسانية للفرد املسلم الذي يستطيع العيش

 . بية االجتامعيةونظم حياته وبذلك تؤكد الرت

 ه لنيل رضا الخالق يف اآلخرة لـذلك فـإن الغـزايل صلح اإلنسان يف الدنيا، وتهيئالرتبية ينبغي أن ت

يشدد عىل تعليم القرآن، وأحاديث األخيار، وحكايـات األبـرار بقصـد غـرس حـب الصـالحني يف 

 . نفوس املتعلمني

 : أما وظيفة املعلم من وجهة نظر الغزايل فهي

 عىل املتعلمني للحد الذي يوجب فيه أن تكون مكانـة املعلـم عنـد املـتعلم أرفـع مـن اإلشفاق 

 . مكانة األب

 القدوة التي تؤثر يف سلوك املتعلمنييكون ن أتوجيه النصح واإلرشاد للمتعلمني، و. 
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 تحسني قدرات املتعلمني ومعرفة ما بينهم من فروق فردية. 

  ُيكذب فعله أقوالهفعل ما يقول وما يعلمه للطالب وال يأن . 

 ًأن يكون معرضا عن حب الدنيا. 

 من شأن العلم عند الطالبأن يكون ذا علم يقدر العلم والعلامء ويعيل . 

 ّأن يقنع الطلبة مبا يعلمه لهم . 

 : أما املتعلم من وجهة نظر الغزايل فإنه يرى

 أن يكون الطالب قدوة يقرن علمه بالعمل . 

 بالدنياًأن يكون همه طلب العلم زاهدا . 

 علمًأن يكون متواضعا يحرتم العلم وال يتآمر عىل امل. 

 ًًأن يكون مطيعا◌ ال مجادال ً . 

 أن يستوعب علوم عرصه املحمودة . 

 أن يكون له منهج يف التعلم. 

 : أما طريقة التدريس عند الغزايل فإنه يشدد عىل األساليب اآلتية

 . أب روحي يف تعامله مع الطالب أسلوب األبوة الحانية الذي به يتحول املعلم إىل -أ 

أسلوب اإلثارة  وحفز الدافعية الذي يعني حمل املتعلم عىل حـب الـتعلم والجـد فيـه بوسـاطة املـدح  -ب 

 ذلـك مـن وجهـة نظـر الغـزايل والتشجيع، وإشباع ميله إىل اللعب، وعدم إرهاقه ومنعه من اللعب ألن

 . ّقلب املتعلم، ويحد من ذكائهمييت 

تعليم الذي يعني تعليم الطالب كال حسب استعداداته وقدراته وبـذلك فـإن أسلوب تفريد ال -ج 

 . الفردية بني املتعلمني الفروق الغزايل يقر بوجود

أسلوب التدرج والتوجيه الذي يعني مراعاة سن املتعلم، وقدراته، ومسـتوى منـوه يف طريقـة  -د 

نهـا ينقـل أو يرقـى إىل التدريس، ومحتوى التعليم، وما يقدم له من مواد، وعنـدما يـتمكن م

 .وهكذا. غريها

 .الفارايبآراء  .2

 وميكن اسـتخالص أراء الفـارايب الرتبويـة يف .إن وظيفة الرتبية عند الفارايب إعداد اإلنسان القدوة

 : ضوء رؤيته ملواصفات الحاكم القدوة فالرتبية عنده ينبغي أن تشدد عىل ما يأيت

 .الحاكم القدوة تام األعضاءالبناء الجسمي لإلنسان ألنه يرى أن يكون  -أ 
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الفهم والفطنة والحفظ وهـذا يعنـي أن تهـتم الرتبيـة بالتـدريب العقـيل فضـالً عـن الرتبيـة  -ب 

ً البد أن يكون فاهام فطنا حافظا للمعرفةهالجسمية ألن الحاكم القدوة من وجهة نظر ً ً. 

اكم القدوة حـب  العلم واالندفاع للتعلم والتضحية من أجله ألنه يرى أن من صفات الحّبح -ج 

 .التعلم واالنقياد له

القيم األخالقية الفاضلة كالصدق وكرب النفس، وحب الكرامة، وبغض الكذب وأهله ألنه يـرى  -د 

 . بالكرامةزًأن الحاكم القدوة ينبغي أن يكون محبا للصدق وأهله، ذا نفس كبرية تعت

األخالقيـة، والتـدريب عـىل وخالصة القول أن الفارايب يشدد عـىل الرتبيـة الجسـمية والعقليـة، و

واالهتامم بها غري أن هـذا تحمل املسؤولية، وهذا ما يؤرش رؤيته املتكاملة ملكونات الشخصية اإلنسانية 

ي أن طرائق التدريس يف ضوء أرائه تتجه نحو التلقني والحفظ الهتاممـه باملعرفـة وحفظهـا، أمـا ال ينف

ثل الذي يقتدي به الطالب ال سيام يف املجال األخالقي امليكون املعلم من وجهة نظر الفارايب فيجب أن 

. 

 .ابن سيناآراء  .3

 : إن وظيفة الرتبية عند ابن سينا تتلخص باآليت

ها من خالل تعريف الفرد بنفسه ومتكينه من تربيتها عـىل أحسـن العناية بالنفس واالهتامم ب -أ 

 أول مـا ينبغـي عـىل حال، وعند ذلك يتمكن مـن املشـاركة يف سياسـة املدينـة؛ فهـو يـرى أن

 . اإلنسان معرفته هو سياسة نفسه ألنها إليه أقرب، وبرعايته أوىل

العناية بالعقل بوصفه املوجه األساس لسلوك الفرد؛ فهو يرى أن عىل الفـرد أن يعـرف أن لـه  -ب 

 . ًعقالً هو السائس، ونفسا أمارة بالسوء كثرية املعايب يف طبيعتها، وأصل خلقها

ها، ويرى أن هـذه الخـربة ومثالب تربوية تساعده عىل معرفة نفسه ومناقبها تزويد الفرد بخربة -ج 

 تفحص أخالق النـاس،  عىلتأيت عن طريق الصديق الخري ذي العقل الراجح وبذلك فهو يشدد

 . وتنمية املناقب الحسنة

تعزيز األعامل األخالقية التي تصدر عن النفس ويتم هذا إذا ما حسنت طاعة النفس، وسلس  -د 

 .ادها لقبول الفضائل، وترك الرذائلانقي
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 : ومن آرائه األخرى

 .درج حتى تعليمهم  مهنة من املهنتأن تبدأ تربية الصبيان منذ الوالدة، وت -أ 

ًأن من واجب الوالد أن يختار البنـه اسـام مـن أحسـن األسـامء ملـا لالسـم مـن أثـر يف نفـس  -ب 

 .ك الطفلاملسمى، وأن يختار له أفضل مرضعة ملا لها من أثر يف سلو

األخـالق اللئيمـة فرصـة  ىأن تبدأ تربية الطفـل وتـرويض أخالقـه قبـل التعلـيم لـيك ال تعطـ -ج 

 . للهجوم عليه

عىل املريب أن يجنب  الطفـل مقـابح األخـالق، وإبعـاده عـن السـيئات بالرتغيـب والرتهيـب،  -د 

قـاب يحـاش، واإلعـراض واإلقبـال، والحمـد والتـوبيخ، ويسـتنج مـن هـذا أن الع واإلواإليناس

ًالجسدي  عنده مباحا فهو يرى أن يكون أول الرضب قليالً موجعا ً. 

أن تبدأ عملية تعليم الطفل بعد أن تشتد مفاصله، ويستوي لسانه، ويتهيأ للتلقني، ويعـي مـا  -ه 

 .يسمع، ويبدأ التعليم بالقرآن وهذا يعني أنه يؤكد طريقة التلقني يف التعليم

 . لعقائد، ومعامل الدين والرجز والقصيدأن يتكون منهج التعليم من القرآن وا -و 

 : سفة املسلمني ميكن استخالص اآليتويف ضوء ما تقدم حول آراء الفال

  إن املعرفة يف الفكر اإلسالمي مطلقة يف مواقف ومحددة يف مواقف أخرى، وبذلك يختلـف عـن

 . نييكل من املثاليني، والواقع

 ة عىل أن اإلنسان كل متكامل ذو طبيعـة مزدوجـة إن الفكر اإلسالمي ينظر إىل الطبيعة اإلنساني

ن الطبيعة اإلنسانية محايدة بني الخـري والرش إو. تجمع بيم املادة والروح من غري انفصال بينهام

 . فكل مولود يولد عىل الفطرة

  ّترى أن اإلنسان مسري ومخري يف آن واحـد يف األمـور التـي تخضـع إلرادتـه اإلسالمية إن الفلسفة ّ
يف األمور التي ال تخضع إىل إرادته وبذلك فإن الفلسفة اإلسالمية ال تقر بالحرية املطلقـة ّومسري 

 . التي تدعو إليها بعض الفلسفات األخرى

  ،إن الفلسفة اإلسالمية توجه الرتبية إىل االهتامم باإلنسان من جميع جوانبـه الروحيـة والعقليـة

 . سهوالجسمية وغرس الفضائل والعادات السليمة يف نف

 ة بتزويد الفرد بتصور كامل عن الوجود والحياة، والقيم وترى أن طلب ينإن الرتبية اإلسالمية مع

 . العلم واجب وهو فريضة عىل كل مسلم ومسلمة
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  الرتبية اإلسالمية تهتم بتعريف األفراد حقوقهم وحقوق اآلخرين، وحدود مسؤوليتهم ومسؤولية

 . اآلخرين

 ًىل تعليم اللغة العربية بوصفها لغة القرآن أوالً، ولغة الثقافة ثانياالرتبية اإلسالمية تشدد ع . 

  ،تهتم الرتبية اإلسالمية بإعـداد الفـرد للـدنيا و اآلخـرة بشـكل متـوازن بوصـف األوىل دار عمـل

 . والثانية دار جزاء

 ة إن العمل من وجهة نظر الفلسفة اإلسالمية ينبغي عن يؤسس عىل النيـة الخالصـة هلل، ومعرفـ

 مصـادر املعلومـات، واملهـارة يف نالعلم والوسائل الالزمـة للعمـل، وبـذل الطاقـة يف البحـث عـ

 ). 2007زاوي،عالهاشمي وال(التحصيل والتفكري والتدبري واإلبداع 

 األساس املعريف

ىل املعرفة عىل أنها لب املنهج واملحور الذي تـدور حولـه العمليـة التعليميـة إبعد أن كان ينظر 

ًنذ ستينيات القرن املايض تعد واحدا من األسس التي يبنى عليها املنهج وأصـبح لهـا شـأن يف أصبحت م

ًتصميم املنهج والكيفية التي يتعامل بها مع املتعلمني، وأصبحت املعرفة أساسا من أسس املفاضـلة بـني 

قتها العلمية املناهج من حيث محتواها يف ضوء ما تقدم من فائدة للمتعلم، وسوق العمل، فضالً عن د

 . تعلم وأهداف التعليموحداثتها واستمراريتها وصلتها بحاجات امل

وتعرف املعرفة بأنها مجموعة املعاين واملعتقدات واملفاهيم، واألحكام، والتصورات الفكرية التي 

ـه ـة ـب ـياء املحيـط ـواهر واألـش ـم الـظ ـررة لفـه ـه املتـك ـة محاوالـت ـان نتيـج ـا اإلنـس ـل عليـه ـي، (يتحـص مرـع

 ). 2000والحيلة،

ل والنظرة إىل املعرفة يف املنهج تتأثر بشكل كبـري بالفلسـفة الرتبويـة التـي يتبناهـا املـنهج فلكـ

 تتـأثر برؤيـة الفلسـفة حـول هضمن يف املـنهج وإن وجهـة نظـر هـذُتفلسفة وجهة نظر باملعرفة التي 

فضل املعرفة الحسية، مصادر اكتسابها ونوعها فهناك من الفلسفات ما يؤكد املعرفة العقلية وهناك ما ي

وهناك من يقدم املعرفة التي يتم تحصيلها بالعقل عىل تلك التي تدرك بـالحواس وقبـل الحـديث عـن 

 . هذا من املفيد التذكري مبصادر تحصيل املعرفة
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 . مصادر املعرفة

 : يتحصل اإلنسان معارفه من مصادر عديدة ميكن تحديدها باملصادر اآلتية

 بهذا املصدر السامي كل املعلومات واملعارف التي يحصـل عليهـا اإلنسـان مـن تتصل: املصدر اإللهي .1

 تعاىل باختيارهم ملهمة تبليغهـا الـلـهالخالق جل وعال عن طريق الوحي واإللهام إىل أشخاص أعزهم 

 الـلــهن إلبني البرش، وعىل هذا األساس فإن هذا النوع من املعـارف يفـرتض وجـود عـامل الغيـب، و

وأول معرفـة إلهيـة وهبهـا بياء والرسل،  األنأيالوحي اإللهي طريق  هو مصدرها عن سبحانه وتعاىل

ىل آدم أيب البرشيـة عليـه السـالم إذ قـال إ تعاىل الـلـهوهبها  لبني البرش هي تلك املعرفة التي الـلـه

ِوعلم آدم األسامء كُلها ثم عرضهم عَىل المالَئكة (: تعاىل  َ ِ َ ْ ُ َّ ََّ َ َْ َّ َ َُ ََ َ ْ َ َ َ  ) . 31البقرة سورة )َ

بزر املعارف اإللهيـة مـا حملتهـا الـديانات أوتالها املعارف التي أوحيت إىل األنبياء والرسل من بعده ولعل 

  .الساموية الثالث اإلسالمية ومن قبلها املسيحية واليهودية

ومثل هذه املعارف ال تتـدخل املنـاهج فيهـا، وال تسـتطيع تنميتهـا بـل تؤخـذ مـن دون تـدخل 

ّفتقدس ، وتحرتم، ويتم االهتداء بها، ويكتفي املنهج بعرضها وتفسريها، وبيان مقاصدها، وإعـداد ُ

 . الطلبة للعمل بها، وإطاعتها

 املصدر الثاين من مصادر تحصيل املعرفة هو العقل، واملقصود به عمليـات التفكـري التـي :العقل .2

ًيقوم بها اإلنسان، وترتبط ارتباطا وثيقا باإلدراك الحيس ألن  محتوى إدراك اإلنسـان يتوقـف عـىل ً

ما يجريه عقله من عمليات كالتذكر، والتوقـع، وتكـوين املفـاهيم املجـردة مـن خـالل إدراكـات 

حسية وهذا يعني اشرتاك العقل والحواس يف تحصيل املعرفة التي تؤدي إىل رفع كفاية الحواس، 

 تسـمى معرفـة بعديـة ألنهـا يجب أن منيزه هنا أن املعرفة التي تنجم عـن إدراك حيسما ولكن 

ليـة لحصـولها بق بالعقل الخالص فتسـمى بـالخربة الأما املعرفة التي تكتسب. تحصل بعد الخربة

قبل مرور اإلنسان بخربة حسية، ويقوم هذا النوع من الخربة عىل مفهوم األفكـار الفطريـة التـي 

أن يحقـق املواءمـة بـني درايس تنبع من العقل بشكل طبيعي، وعىل هذا األساس فعىل املنهج الـ

الـتعلم مـن ريات الخارجية التي يتم اختيارها يف العمليـة التعليميـة التعلميـة وبـني إمكانيـة املث

 . ريات الداخلية واالهتامم بإمناء التفكري بأنواعهالناحية العقلية باملث

 ّومن املعروف كام مر يف عرض الفلسفات أن تلك الفلسفات تختلـف يف نظرتهـا
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ذا النوع من املعارف فمنها ما يقدسها ويقدمها عـىل غريهـا كـام هـو الحـال يف اإلسـالمية، إىل ه

 .ًومنها ما ال يعرتف بها ويعتربها قيدا للعقول كام هو الحال مع الوجودية واملاركسية

 الطبيعية التي يطل بها اإلنسان عىل ما حوله وعن طريقهـا ةحواس اإلنسان هي النافذ: الحواس .3

م ويتـذوق األشـياء بحواسـه، فبـالحواس يشـ الواقع، فهـو يسـمع، ويـرى، ويلمـس، ويتفاعل مع

تحصـيلها يـتم يستطيع الفرد معرفة العامل املحيط ويهتدي إىل الحقائق لذلك فإن املعرفـة التـي 

تعلم،  وـعـىل ـهـذا األـسـاس ينبـغـي أن يـهـتم اـملـنهج بـحـواس اـملـ. ـبـالحواس تـعـد معرـفـة أـصـيلة

لها الفـرد يتحصوتلك التي الحواس املعارف التي يتم تحصيلها عن طريق وتنميتها،وأن يوازن بني 

 .من املصادر األخرى يف محتوى املنهج الدرايس

من مصادر املعرفة الحدس، واملعرفة التي يتوصل إليهـا اإلنسـان بالحـدس هـي معرفـة : الحدس .4

ط فهي ليست ذاتية ال تنجم عن تفكري منظم فهي تحدث مبارشة من داخل الفرد من دون وسي

 ة ما دفعةًنوعا من اإلدراك الحيس، وال عملية عقلية منظمة فبالحدس ميكن للعقل أن يدرك فكر

وعىل هذا األساس فإن التعلم بالحدس هو نوع من التعلم . واحدة من دون تفكري منهجي منظم

ض اعتبـار الذايت الذي ال يستند إىل أساس تجريبي، أو مقدمات تؤدي إليه ولهذا فهناك من يعـار

لغمـوض، ويشـجع عـىل الفـروض غـري يكتنفـه ان مفهوم الحـدس الحدس من مصادر املعرفة أل

ًوميكن اعتبار الحدس إدراكا .ار صدق البصرية الحدسية وصحتهاتبية، وال توجد مقاييس الخملالع

شـجع عـىل االهـتامم بالذاتيـة والتفكـري يًعقليا غري حيس،واعتبار الحـدس مـن مصـادر املعرفـة 

 واسـطة األمـر الـذي يـؤدي إىل تنميـة قـوى اإلدراك إىلاطن، والتأمل والتبرص الذي ال يحتـاج الب

 .  العقيل والباطني التي تساعد عىل تحصيل املعرفة

 . الوجود والتجريب .5

هو الخربة واملامرسة التي مير بها الفرد فتحقق بها املعرفة عند اإلنسان فباملامرسة 

قـل والحـواس واألدوات فيتحصـل عـىل املعرفـة والتجريب يسـتخدم اإلنسـان الع

وهناك من يرى أن املعرفة التي ال تحصل عليها عن طريق التجريب ال قيمة لهـا، 

 ًفالتجريب واملامرسة تعد مصدرا للمعرفة التي تخضع للمعاينـة والتأمـل، وإقامـة
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ايس عـىل تـوفريه الدليل عليها، وبذلك تكون معرفة مثالية وهذا ما يجب أن يحرص املـنهج الـدر

 . فيمنح املتعلمني فرص التعلم باملامرسة، أو العمل والتجريب إلكساب املتعلمني خربة ذاتية

القيم األخالقية، والدين، : التقاليد تعني كل ما خلفه اآلباء واألجداد من تراث ثقايف مثل: التقاليد .6

يسـتقبلها العقـل والحـواس، واللغة، وعادات املأكل واملرشب، وقواعد السـلوك االجتامعـي التـي 

ًعد هذا املصدر من املصادر املهمة التي كثريا ما يتحصل منه اإلنسان عىل معارفه، فنحن عرفنا يو

كيف نتعامل مع اآلخرين، وكيف نستقبل الضيوف، وكيف نضيفهم، وكيف نأكـل وكيـف نلـبس، 

ة التـي ورثناهـا عـن وآداب املجالسة، وما هو حق، وما هو باطل عن طريق التقاليـد االجتامعيـ

فالتقاليد هي معارف جاهزة يتحصل عليهـا اإلنسـان مـن اآلخـرين مـن . اآلباء واألجداد بالتقليد

دون جهد إذ يستعملها جاهزة عن اآلخرين من دون أن يكون له دور يف تكوينها لكنه يسـتخدم 

أشـكاالً مختلفـة عقله وحواسه يف معرفتها وتأخذ املعرفة التي يتم تحصيلها عن طريق التقاليـد 

الكلامت والرموز، ومنها العادات واألعراف،ومنهـا الحـرف أو املهـن، ومنهـا معـايري الحـالل : منها

والحرام، والخطأ والصواب، واللباس والزواج ،والحقائق العلمية والقوانني وغـري ذلـك مـام يتصـل 

ليـد بـاختالف طبيعـة مبعرفة السلوك واألخالق، وتختلف قيمة املعارف املكتسبة عن طريق التقا

ن وظيفـة املدرسـة مـن وجهـة نظـره عدها مهمة أليالفلسفة التي يبنى عليها املنهج فهناك من 

هي نقل الرتاث الثقايف من جيل إىل جيل بوصفه هو ما يحتاج إليه الطلبة، وهناك من يرى أنهـا 

يلة ن مصـادرها األصـن املعرفة النافعة هي تلك املعرفة األصيلة التي تنبـع مـمعرفة غري نافعة أل

 . وليست املتوارثة عن السابقني

 : وفيام يأيت إيجاز لوجهات نظر بعض الفلسفات الرتبوية يف مصادر املعرفة

ترى املثالية أن اإلدراك بالحواس هو إدراك خادع ألن العامل املحسوس هو : املثالية .1

امل املثل ال يـدرك نسخة ثانية من النسخة األصيلة املوجودة يف عامل املثل، وما يف ع

أما املعرفة املهمة فهي . إال بالعقل لذلك فإنها ترى أن املعرفة الحسية غري مؤكدة

املعرفة التي يتحصل عليها اإلنسان بالعقل وبذلك فإن مصادر املعرفة عند املثالية 

 مبنية عـىل النظريـة العقليـة التـي يسـتخدم فيهـا العقـل والتفكـري للوصـول إىل 
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 عىل ما يسمى بنظرية االستذكار األفالطونية التي تفصل بـني الـروح والجسـم وتـرى أن الحقيقة، أو

ن الروح قبل وجود الجسم موجودة يف عامل املثل وبعد اتصـالها أوجود الروح سابق لوجود الجسم و

أما . بالجسم فإنها تبقى تتذكر ما يف عاملها املثايل، وحقائقه وبذلك فهي تنزع باستمرار إىل عامل املثل

مطلقـة دامئـة ال تتغـري وال تختلـف ) الحـق، والخـري،والجامل(نظرتها إىل القيم فهي تـرى أن القـيم 

 . باختالف املجتمعات والعصور ألنها ليست من صنع اإلنسان إمنا هي جزء من العامل الكوين

ة الحقيقيـة تختلف الواقعية عن املثالية يف رؤيتها ملصادر املعرفة فهي تـرى أن املعرفـ: الواقعية .2

مبعنى أن العقل ال يفرض نفسـه . تخيله الواقع املحسوس كام هو ال كام نهي التي تتعلق بالعامل

عىل املعلومات التي تصدر عن املراكز الحسية بتفاعلها مع ما حولها ولكنها ال تلغي دور العقـل 

تي تتصل بالكون يف تحصيل املعرفة فهي تعتمد الحسية والعقلية مصادر للوصول إىل املعارف ال

ًأما نظرتها إىل القيم فهنـاك مـن الـواقعيني مـن يـرى أن هنـاك قـيام أساسـية تشـرتك . وحقائقه

املجتمعات اإلنسانية يف االهتامم بها وإعالء شأنها وال دخل للقوى الخارقة فيها، ويرى آخرون أن 

رى أن مصـدر هـذه هناك قوانني أخالقية عاملية تخضع للمنطق يلتزم بها املجتمع وهناك من يـ

 .  تعاىلالـلـهالقوانني هو 

الرباجامتية ال ترفض دور العقل يف تحصيل املعرفة ولكنهـا تـرى أن النشـاط العقـيل : الرباجامتية .3

وفاعليته يف اكتشاف الحقائق يعتمد عىل التجريب وعىل هذا األسـاس فاملعرفـة الحقيقيـة هـي 

للتجربة والربهـان هـو مرفـوض ال قيمـة لـه التي يتم الوصول إليها بالتجريب وكل ما ال يخضع 

أما القـيم مـن وجهـة . وبذلك فإن الرباجامتية تؤكد مصدر الوجود والتجريب يف تحصيل املعرفة

نظر الرباجامتية فهي أمور نسبية تختلف باختالف املواقف واألشخاص وهي بذلك ليسـت ثابتـة 

 . ًعلام بأن الرباجامتية تشدد عىل القيم االجتامعية

تختلف الطبيعية يف نظرتها إىل مصادر املعرفة عن الواقعيـة واملثاليـة : بيعيةالط .4

والرباجامتية فهي ترى أن اليشء الحقيقي الوحيـد يف هـذا الكـون هـو الطبيعـة 

الحقيقيـة هـي تلـك التي نحسها، وعىل هذا األساس فـإن املعـارف واملعلومـات 

 حواس وبذلك فإنها تؤكدتحصل عليها من الطبيعة عن طريق الاملعلومات التي ن
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 .أهمية الحواس كمصدر للمعارف التي يتحصل عليها اإلنسان     

مبراحـل عديـدة مير للوجودية رؤية مختلفة يف تحصيل املعارف فهي ترى أن اإلنسان : الوجودية .5

 اكتساب املعرفة فهناك مرحلة الطفولـة التـي فيهـا ال يصـل إىل درجـة االسـتقاللية يف عىل طري

 املعرفة وهناك مرحلة املراهقة التي فيها يتم تكوين الوعي لدى الشخص بشـأن حياتـه اكتشاف

الشخصية، وفيها يشعر مبسؤوليته عام يقـوم بـه مـن أعـامل ونتـائج تلـك األعـامل وعنـد ذلـك 

يكتشف املعرفة بشكل شخيص وهذا يعني أن الوجودية ترى أن الوعي الشـخيص  الـذايت للفـرد 

 .  وما يحتاج له من املعارفهو الذي يحدد املعرفة

وفيام يخص القيم فإن الوجودية ترفض كل قيمة يفرضها املجتمع عـىل الفـرد، أو التـي تفرضـها 

األديان أو مسلامت العلوم ألن يف ذلك تقييد لحرية اإلنسان التي تعد من أهم ميـزات اإلنسـان، 

 ). 2000مرعي والحيلة،(الفرد هو املسؤول عن بناء سلم أولوياته فوبذلك 

للفلسفة اإلسالمية رؤية مختلفة عـن غريهـا مـن الفلسـفات ألنهـا متيـز بـني : الفلسفة اإلسالمية .6

 : نوعني من املعارف

ما يتم التحصيل عليه عن الرسل واألنبياء عن طريق وحي الخالق جل وعال وهـي مـن وجهـة نظـر  : األول

املعلومات التي وصلتنا عن طريق القرآن والسنة النبوية وتتصـل بحقيقـة الكـون بسالمية تتمثل اإل

والحياة الدنيا واآلخرة، واألنظمة التي تحكم العالقات البرشية ويتسم هذا النـوع مـن املعلومـات 

هـو بالثبات وعدم التغيري مهام تغريت األزمان والظروف، وإن مصدر هـذا النـوع مـن املعلومـات 

ملعرفـة حقيقـة الوجـود، اإلسـالمية تـرى أن املصـدر الوحيـد الوحي اإللهي وبـذلك فـإن الفلسـفة 

وطبيعة النفس اإلنسانية هو الوحي اإللهي وبذلك فهي تهتم به وتعترب املعلومات أو املعرفة التـي 

 .تصلنا عن طريقه مقدسة

ية، والتجربـة والربهـان  يتم تحصـيله بـاالعتامد عـىل النظريـة العقليـة، والحسـ ما:الثاين

 مـصـدر ـهـذا الـنـوع ـمـن املعلوـمـات ـهـو العـقـل والـحـواس واملامرـسـة مبعـنـى أن

 يفشدد عىل دور العقل والحواس والتجريـب لعملية أو التجربة وهذا يعني أن نا

لتي تحصيل املعلومات التي تتصل بالحياة الدنيا، وعىل هذا األساس فإن املناهج ا

 ة تشتمل عـىل املعلومـات والحقـائق الثابتـة التـيالميتبنى يف ضوء الفلسفة اإلس
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ع مـن وصلتنا من الخالق جل وعال عن طريق املصطفى بالقرآن  والسنة الرشيفة ومثل هذا النو

حتاج إىل تطوير أو تعديل  إمنا ينصب االهتامم بها نحـو طريقـة التقـديم والتنظـيم املعارف ال ي

أما املعلومات التي مصدرها العقل والحواس والتجربـة فهـي والبيان والتفسري، وطريقة االختيار، 

 أن يشتمل عليها املنهج الـدرايس ولكنهـا قابلـة للتطـور والتعـديل مـن ويجبمطلوبة يف املنهج 

 . حيث املحتوى وطريقة العرض، والتقديم ألنها ال تتسم بالثبات وعدم التغيري

 . تصنيف املعرفة التي تشتمل عليها املناهج

 : منهاكرث من تصنيف للمعارف التي يشتمل عليها محتوى املنهج الدرايسهناك أ

 : تصنيف املعرفة عىل وفق ارتباطها باألهداف؛ صنفت املعرفة عىل أساس ارتباطها باألهداف إىل -أ 

 معرفة إدراكية . 

 معرفة قيمية . 

 معرفة أدائية . 

  2000مرعي والحيلة،(معرفة اجتامعية.( 

 :  مبوجبه صنفت املعارف التي يشتمل عليها محتوى املنهج إىل .تصنيف املعرفة حسب نوعها -ب 

 الحقائق . 

 املفاهيم . 

 املبادئ والتعميامت. 

 النظريات . 

 االتجاهات والقيم . 

 املهارات . 

 :  مبوجبه صنفت املعارف إىل .ًتصنيف املعرفة تبعا لوسائل إدراكها -ج 

 املعارف التي تدرك بالوحي من مصدر إلهي . 

 تدرك باإللهاماملعارف التي  . 

 املعارف التي تدرك بالحواس . 

 املعارف التي تدرك بالتجريب . 
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 املعارف التي تدرك بالتبرص العقيل . 

 املعارف التي تدرك بالحدس . 

 . حقول املعرفة التي يشتمل عليها املنهج

 : تتوزع املواد التي يتضمنها محتوى املنهج بني حقول عديدة هي

 الـتـي تتـنـاول املـعـارف الـتـي تتـصـل بالفلـسـفة، والفيزـيـاء، والكيمـيـاء، وـهـي : العـلـوم الطبيعـيـة

 .  والجيولوجيا والنباتوالحيوان،

 وتتناول ما يتصل بالجانب اإلنساين مثـل املجتمـع وثقافتـه وقيمـه  وحضـارته، : العلوم اإلنسانية

 . ًوتتسم بأنها أكرث تجريدا وعمومية من العلوم الطبيعية ومنها التاريخ واللغة

 وهو عبارة عن صور ذهنيـة يعـرب عنهـا بوسـائل فنيـة كالرسـم والـرقص، واملوسـيقى ومـا : الفن

 . شاكلها وتتسم الفنون بالذاتية

 عنها باألرقام وتتسم بأنهـا أكـرث تجريـدا، و قـد ّعربالتي يوتبحث يف الصور الذهنية : الرياضيات ً

 . تكون ذات طبيعة حدسية

 . املعرفة وتصميم املنهج

 :  من رأي يف املعارف التي ينبغي أن تصمم املناهج عىل أساسها منهاهناك أكرث

 : أن يتشكل املنهج من -أ 

  الفنون واآلداب(اإلنسانيات.( 

 العلوم االجتامعية.  

 العلوم الطبيعية والرياضيات . 

 : أن يتشكل املنهج من -ب 

 العلوم الطبيعية متضمنة الرياضيات. 

 العلوم االجتامعية. 

 ًوال فـرق كبـريا بـني هـذا الـرأي . تتضمن اآلداب والفلسفة والفنـون الحـرةالعلوم اإلنسانية و

 . وسابقه

 : أن يتشكل املنهج من -ج 

 التاريخ والجغرافية والرتبية الوطنية. 

 دبالتعبري واأل . 
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 اللغات . 

 الرياضيات والعلوم . 

 الفن واملوسيقى. 
 : أن يتشكل املنهج من  -د 

 العلوم والرياضيات . 

 العلوم االجتامعية. 

 الفلسفة واملنطق. 

 بداللغة واأل. 

  2000مرعي والحيلة،(الفن واملوسيقى .( 
 األساس النفيس

إن املقصود باألسس النفسية هي املبادئ النفسية التي توصلت إليها البحوث والدراسات يف مجال علـم 
 : النفس حول

 :  من حيثاملتعلم .1

 طبيعته وخصائص منوه. 

 حاجاته ودوافعه. 

 ميوله واتجاهاته. 

 استعداداته وقدراته. 

 الفروق الفردية بني املتعلمني. 
 :  من حيثالتعلم .2

 طبيعته . 

 طرائقه . 

 قوانينه . 

 رشوطه . 

 تفسريه . 
 :  من حيثالتعليم .3

 مفهومه وعنارصه. 

 أنواعه . 

   مراحله. 
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وملا لهذه املبادئ من أثر كبري يف عملية بناء املنهج واختيار أهدافه، ومحتـواه وأسـاليب تنفيـذه 

 ولتكـون الصـورة واضـحة ؛ التي يقـوم عليهـا املـنهجةوتقوميه فقد عد األساس النفيس من األسس املهم

يعة املتعلم وما يتصل به مام تقدم، والعالقة بني املنهج وطبيعة التعلم بجلية عن العالقة بني املنهج وط

 : وما يتصل به والتعليم وما يتصل به سنحاول التفصيل يف كل من ذلك يف اآليت

 . املتعلم وطبيعته وعالقته باملنهج: أوالً

املتعلم  يف املفهوم الحديث للمنهج يعد غاية الرتبية وهدفها النهايئ، لذلك فإنـه يشـكل محـور 

العملية التعليمية وعىل هذا األساس يعـد مـن األسـس التـي ينبغـي أن يقـوم عليهـا املـنهج يف جميـع 

و تعـديل سـلوك املـتعلم فـإن وظيفـة املـنهج األساسـية هـي عملياته، وملا كان غرض الرتبية األساس ه

سلوك حصـيلة العامـل الـورايث والعامـل الإحداث التغيري والتعديل املطلوب يف سلوك املتعلم، وملا كان 

البيئي والتفاعل بينهام فـإن هـذا يقـتيض أن يهـتم واضـعو املنـاهج بطبيعـة املـتعلم وخصـائص منـوه، 

 واتجاهاته ملا لكل من هذه العوامل من أثر يف عملية الـتعلم يقـتيض أن وحاجاته واستعداداته وميوله

 . يضعه واضعو املنهج بعني االعتبار

 .طبيعة املتعلم

مهام تباينت وجهات النظر الفلسفية حول الطبيعـة اإلنسـانية فـإن اإلنسـان يف طبيعتـه فـردي 

سـلوكه وطريقـة تفكـريه مـن غـريه، واجتامعي فهو فردي ألن له خصائص يتفرد بها عن غريه ومتيزه يف 

وهو اجتامعي ألنه بطبيعته يحتاج إىل أن ينمو يف وسط اجتامعي يتعايش معه ويتكيف للتعامل معـه 

عرب عنها من  تشكيله، وقد اختلف علامء النفس يف نظرتهم إىل الطبيعة اإلنسانية فهناك يفويأخذ دوره 

التي تدفعه للقيام بسـلوك معـني إذا وجـد نفسـه يف بأنها مجموعة من الغرائز واالستعدادات الفطرية 

 : وجل أن هذه الغرائز تتوزع  بني األنواع اآلتيةدموقف معني ورأى مك

 وهي استعداد يستثار يف اإلنسان عندما يجد نفسه يف موقف خطـر يريـد الـتخلص : غريزة الخالص

 .منه

 أمـام  عـائق يقـف يف طريقـه وهي استعداد يستثار يف اإلنسـان عنـدما يجـد نفسـه: غريزة القتال 

 . لتحقيق رغباته فينزع إىل تحطيم ذلك العائق وإزالته من طريقه

 هــي اســتعداد يســتثار يف اإلنســان عنــدما يجــد نفســه أمــام موقــف مل : غريــزة االســتطالع 
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 .ىل استطالعهإيألفه من قبل فينزع 

 ًفسه جائعاتستثار هذه الغريزة عندما يجد اإلنسان ن: غريزة البحث عن الطعام . 

 تستثار هذه الغريزة يف اإلنسان عندما يجد نفسه يف موقـف ضـعيف ويحتـاج : غريزة االستغاثة

 . إىل معونة اآلخرين للتغلب عليه

 تستثار هذه الغريزة عندما يجد اإلنسان نفسـه أمـام موقـف أو سـلوك شـائن أو : غريزة النفور

 .عندما يتذوق مواد غريبة أو روائح ال يستسيغها

 وهي عبارة عن ميل فطري عند اإلنسان نحو الجامعة واالجتامع ببني جنسه: ائز اجتامعيةغر . 

 2007الهاشمي، والغراوي، (غريزة الضحك (. 

علامء من نظر إىل الطبيعة اإلنسانية من خالل الدوافع والحاجـات النفسـية التـي يسـعى الوهناك من 

 : الفرد إىل إشباعها وهذه الحاجات هي

 الطأمنينةالحاجة إىل  . 

 الحاجة إىل الحب املتبادل . 

 الحاجة إىل تقدير اآلخرين . 

 الحاجة إىل الحرية. 

 الحاجة إىل سلطة ضابطة موجهة . 

 الحاجة إىل النجاح . 

 : أما الدوافع فقد صنفت من حيث مصادرها إىل 

 سـان وميتـاز دوافع أولية أو أصيلة  وهي الدوافع التي ال تأيت عن طريق الخربة بل تولد مـع اإلن

 . هذا النوع من الدوافع بالثبات وعدم التغري

  دوافع ثانوية وهي الـدوافع التـي تكتسـب مـن البيئـة والخـربة وهـي دوافـع قابلـة للتغـري أو

 . التعديل

 ومن حيث وعي اإلنسان صنفت إىل 

  دوافع شعورية وهي تلك الدوافع التي تدخل يف وعي اإلنسـان وتقـع تحـت سـيطرته وإرادتـه

 . فتهومعر

  دوافع ال شعورية هـي الـدوافع التـي تقـف خلـف ترصفـات اإلنسـان مـن دون أن يشـعر بهـا

وحـول موقـف الطبيعـة اإلنسـانية  مـن الخـري والرش توزعـت . ًفيترصف ترصفا ال يعرف أسبابه

 : النظريات بني ثالثة اتجاهات



  أسس املنهج الحديث

 

 121

3 

الرذيلـة وتتسـم ميولـه ًيرى أصحابه أن اإلنسان بطبعه ميال إىل الرش فهو يولد مطبوعـا ب :األول

الفطرية باإلثم والخبث لذلك فإن أصحاب هذا االتجاه يرون من واجب الرتبية قمع النزعة الرشيـرة يف 

النفس اإلنسانية ومن واجب املريب أن يستعمل كل الوسائل مهام كانت درجـة العنـف فيهـا مـن أجـل 

 . قمع امليول الرشيرة

ًبوعا عىل الفضيلة ميـاالً  إىل الخـري، وأن عـىل الرتبيـة أن يرى أصحابه أن اإلنسان يولد مط: الثاين

ملامرسـة مـا يشـاء ومـا يرغـب وتـرى أن واجـب املـريب تـوفري بيئـة لق العنان مليوله ومتنحه الحرية تط

 . ّتعليمية حرة يشعر فيها املتعلم بكامل حريته يف التعلم ومامرسة ما يريد

محايدة بـني الخـري والرش فاإلنسـان ال مييـل  بطبعـه يرى أصحابه أن الطبيعة اإلنسانية : الثالث

إمنا تقع مسؤولية توجيهها ويرون أن غرائز اإلنسان بذاتها ال تنزع إىل الخري، أو الرش نحو الخري أو الرش 

نحو أي منهام عىل الرتبية فالرتبية وأهدافها هي املسؤولة عـن توجهـات اإلنسـان وعـىل هـذا األسـاس 

 . أن ينمي االتجاه والنزعة إىل فعل الخري والفضيلة يف نفوس املتعلمنييرون من واجب املعلم 

 . العالقة بني املنهج وخصائص النمو

بحكم وظيفة املنهج يف النظام الرتبوي ال بد من أن يرتبط بطبيعـة منـو الطفـل وخصـائص هـذا 

 : أما خصائص النمو فيمكن التعبري عنها باآليت. النمو ومراحله

يتسم منو الطفل بكونه ال يقترص عىل جانب واحد من جوانـب الشخصـية : لالشمول والتكام -أ 

اإلنسانية إمنـا يشـمل جميـع جوانبهـا العقليـة، والجسـمية، واالنفعاليـة، واالجتامعيـة إذا مـا 

توافرت له الظروف الطبيعية للنمو يف هذه املجاالت وهذا يعني أن يأخذ واضعو املنهج هذه 

 بناء املنهج وتحديد أهدافه واختيار محتواه، وتنفيـذه وتقوميـه، إذ الخاصية بعني االعتبار عند

 . ينبغي يف جميع هذه العمليات مراعاة الشمول والتكامل

يتسم النمو بأنه عملية مستمرة متدرجة يؤسس السابق منـه : االستمرار والتدرج -ب 

لالحق ويتأسس الالحق عىل السـابق وإن هـذا النمـو ال يقـع دفعـة واحـدة إمنـا 

كـون تًورة تدريجية ومتاشيا مع هذه الخاصية مـن خصـائص النمـو يجـب أن بص

 وتهيء ملا بعدها، مبعنى أن الخربات قبلهامواد املنهج متدرجة مستمرة ترتبط مبا 

ـة ـعـىل الـخـربات الـسـابقة ـة الـتـي يـقـدمها اـملـنهج ينبـغـي أن تـكـون مبنـي  الحالـي
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ربات املستقبلية وهذا ما يجب أن يتنبـه عليـه ً ليك يكون لها معنى عند املتعلم ولتكون أساسا للخ

 . مصممو املناهج يف تنظيم محتوى املنهج

من خصائص النمو أن األفراد ال ينمون مبعـدالت، أو مسـتوى . اختالف مستويات النمو بني األفراد -ج 

 مسـتوى منـوهم يفً لـيس واحـدا بـني جميـع املتعلمـني فـاألفراد يختلفـون فمستوى النموواحد، 

ىل هذه الخاصية أن يراعي مصممو املناهج الفـروق الفرديـة بـني املتعلمـني يف اختيـار ويرتتب ع

 . محتوى املنهج وأنشطته، وأساليب تدريسه، وتقوميه، ويجب عليهم مراعاة مبدأ التنويع يف ذلك

 . العالقة بني املنهج ومراحل النمو

 : مراحل هي أربع صنف علامء النفس مراحل النمو التي مير بها اإلنسان إىل 

 مرحلة املهد التي تتحدد بني امليالد وسن السنتني . 

 سن السنتني والست سنوات بنيمرحلة الطفولة املبكرة التي تتحدد  . 

 مرحلة الطفولة املتأخرة التي تتحدد بني الست سنوات واثنتي عرشة سنة . 

 ن وقـد أشـارت مرحلة املراهقة التي تتحدد بني سن اثنتـي عرشة سـنة واكـتامل نضـج اإلنسـا

أن لكـل مرحلـة مـن مراحـل إىل البحوث والدراسات التي أجريت يف مجال علم نفـس النمـو 

ن غريها، وأن لكل مرحلة متطلبات وحاجـات خاصـة ينبغـي أن يتنبـه مالنمو خصائص متيزها 

عليها واضعو املناهج والقامئني عىل تنفيذها وذلك ملـا لهـا مـن أثـر يف النمـو املعـريف لإلنسـان  

 : اجيه مساره باملراحل اآلتيةيذي حدد بال

 السـنة حتـىأو مرحلة اإلحساس والحركة التي تقرتن مبرحلـة املهـد التـي متتـد : املرحلة الحسية .1

 . الثانية من العمر، ويف نهايتها تتم الحركة والكالم والبدء بعمليات الرتتيب والتنظيم البسيطة

ة املبكرة ومتتـد مـن سـن الثانيـة حتـى السـابعة مرحلة ما قبل العمليات وترتبط مبرحلة الطفول .2

وفيها يعتمد الطفل عىل إدراك املحسوسات املادية يف بيئته ويف نهايتها يستطيع تصنيف األشـياء 

ويف هذه املرحلة يتعرف الطفل األشياء عن طريـق الحـواس وميعـن . خواصها املميزة لهايف ضوء 

وهـذا يعنـي أن يهـتم . طويلـة يف متابعـة األشـياءالنظر فيها غري أنه ال يستطيع بذل جهد ملـدة 

 . وتنويع األنشطة، وزيادة فرتات الراحة. املحسوساتباملنهج الذي يتم وضعه لهذه املرحلة 
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مرحلة العمليات الحسية وترتبط مبرحلة الطفولة املبكرة التي متتـد مـن السـابعة حتـى الثانيـة  .3

ألشـياء وترتيبهـا ويسـتطيع إدراك املفـاهيم  يف هذه املرحلة يتمكن الطفل مـن تصـنيف ا.عرشة

كار العـدد والـزمن والـوزن ويف نهايتهـا يـتمكن مـن إجـراء بعـض تتكون لديه أفوالتعميامت، و

العمليات العقلية كالتذكر واالستنتاج والتحليل والتصنيف فضالً عن قدرته عىل الحركة املستمرة 

عىل الحركة والحفظ والتذكر واستثامرها يف وهذا يعني أن املنهج ينبغي أن يستغل قدرات الفرد 

عملية الـتعلم عـن طريـق األنشـطة املتنوعـة وحفـظ النصـوص القرآنيـة القصـرية واألحاديـث، 

 . واألشعار

مرحلة العمليات املجردة أو مرحلـة إدراك املجـردات تبـدأ هـذه املرحلـة مـع مرحلـة املراهقـة  .4

بـاع إىل مسـتوى اتحليل األشياء وتصنيفها ويصل  وفيها تزداد قدرة الفرد عىل التفكري وت،وتستمر

ار صـحتها وتتسـم هـذه املرحلـة بزيـادة  واختبيب علمية يف حل املشكالت وفرض الفروضأسال

معدل النمو الجسمي، واهتامم الفرد بالبيئة والظواهر االجتامعية، وهذا يعني أن املنهج ينبغـي 

 .  أهداف التعلمأن يأخذ هذه السامت بعني االعتبار ويوظفها لخدمة

 . العالقة بني املنهج وحاجات املتعلمني

أو االفتقـار يشـعر بهـا الفـرد يصـاحبها يشء مـن  تعرف الحاجة بأنها حالة من الشعور بالنقص،

ًالتوتر والضيق، وقد يكون هذا النقص ماديا أو معنويا، وقد يكون  داخليا أو خارجيـا ويـزول التـوتر أو  ً ً ً

 .ة بإشباعهاالضيق الناجم عن الحاج

ّوقد مر القول إن حاجـات اإلنسـان متعـددة كالحاجـة إىل الطأمنينـة والحـب املتبـادل وتقـدير 
اآلخرين والحرية، وسلطة الضبط والتوجيه والنجاح، وقد ال تكون  الحاجات واحدة عنـد جميـع النـاس 

لتـي يعـيش فيهـا ألنها محكومة بعوامل داخلية تتصل بطبيعة الفرد وعوامـل خارجيـة تتصـل بالبيئـة ا

وهـنـاك حاـجـات فطرـيـة كالحاـجـة إىل الطـعـام والحاـجـة إىل النـمـو والحاـجـة إىل االـنـتامء والحاـجـة إىل 

اآلمن، والحاجة إىل الفهم، وهناك حاجات تتولد عن الظروف والبيئة كالحاجة إىل إىل التقدير، والحاجة 

طبيعـة الحيـاة يف اجات التي تفرضها  غريها من الحسلطة، أو سيارة، أو عمل أو مامرسة مهنة معينة أو

 . البيئة التي يعيش الفرد فيها

 واإلنسان بالتأكيد يسعى إىل إشباع حاجاته وعىل هذا األسـاس فـإن لهـذه
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ًك إلشباعها طريقا منحرفا، أو يتعرض إىل اضطراب نـفيس يف لً الحاجات دورا يف توجيه سلوكه فقد يس ً

 مـن املشـكالت وحـاالت  الكثريً اجتامعيا وميكن أن ينجم عن ذلكحالة عدم إشباعها بالطريقة املقبولة

 . الفشل االجتامعي

ًإن أثر حاجات املتعلمـني وإشـباعها بالطريقـة املقبولـة اجتامعيـا يف سـلوك األفـراد يرتـب عـىل 

واضعي املناهج االهتامم بتلك الحاجات من حيث تحديدها بشكل دقيـق وتبويبهـا، ومعرفـة القواسـم 

ها بالطريقـة  التي يلبي بهـا تلـك الحاجـات ويشـبعبني املتعلمني فيها ثم بناء املنهج بالطريقةاملشرتكة 

تريض املتعلمني وال تتعارض مع أعراف املجتمع وقيمه التي يريد الحفاظ عليهـا أمـا عـدم مراعـاة التي 

ملـنهج وعـدم ىل مشكالت تعيق التعلم، ونفـور املتعلمـني مـن اإحاجات املتعلمني فإنه بال شك سيؤدي 

إقبالهم عليه لذلك ينبغي أن يحرص املنهج عىل تـوفري الفـرص املتنوعـة أمـام الطلبـة ملامرسـة أنشـطة 

يجدون فيها ما يشبع حاجاتهم، وأن يهتم بالطرائق التي ميكن أن يسـتخدمها الطلبـة إلشـباع حاجـاتهم 

 . التي تحظى بقبول اجتامعي وتحويلها عىل عادات أو اتجاهات إيجابية لهم

 . العالقة بني املنهج وميول املتعلمني واتجاهاتهم

تشري الدراسات إىل أن لكل فرد ميوالً ورغبات يف أشياء تجعله ينجذب إليها وقد تشـدد هـذه امليـول لـدى 

ًىل اتجاه نحو تلك األشياء التي قد تكون قـيام، أو أحـداثا، أو مامرسـات، وقـد يكـون هـذه االتجـاه إالفرد فتتحول  ً

ً أو إيجابيا، غري أن هذه امليول واالتجاهات تتسم بالتغري وعدم الثبات تبعا ملسـتوى نضـج الفـرد ومنـوه ومـا ًا،بيسل ً

 .يواجه يف البيئة التي يعيش فيها التي تعد من أهم مصادر االتجاهات والقيم والتقاليد

قـد يتطـور إىل له إىل اهتامم كبـري وّوتكمن أهمية االتجاه يف دوره بتوجيه سلوك اإلنسان، وتحو

 . عقيدة عند الفرد

 توجـب أن ًها إيجابيـة مقبولـة اجتامعيـا كل تقدم وألن االتجاهات وامليول ليستوعىل أساس ما

 عـن االتجاهـات السـلبية ويعمـل  املتعلمـنييتضمن املنهج ما ينمي االتجاهات وامليول الصالحة ويبعد

 : عىل 

 توجيه امليول نحو ما ينفع الفرد واملجتمع . 

 باع ميول الطلبة بطريقة تؤدي إىل توليد ميول جديدة يف مجاالت مختلفة إش. 

 م وقدراتهم وميولهمًيه الطلبة مهنيا بدراسة ما يتالءتوج . 

 ربط امليول بالحاجات والقدرات واالستعدادات . 
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 استغالل امليول يف تنمية القدرة عىل الخلق واإلبداع . 

 نفع الفرد واملجتمعاالهتامم باالتجاهات والعادات التي ت . 

  توفري الفرص الالزمة إلرشاك الطلبة يف أنشطة مخططة تؤدي إىل تكوين العادات و االتجاهـات

 . املرغوب فيها

 توظيف بعض الوسائل التعليمية يف خلق اتجاهات إيجابية لدى الطلبة نحو أشياء مفيدة. 

 عيـة السـائدة يف املجتمـع الـذي ّتوفري الفرص أمام الطلبة لتقيص العادات واالتجاهـات االجتام

 . يعيش فيه الطلبة

 . املنهج وقدرات املتعلمني واستعداداتهم

االستعداد هو مستوى الكفاية التي يستطيع الفرد بلوغه يف مجال معني إذا ما توافر له التدريب 

لقوة، فهناك واملامرسة الالزمة، واالستعدادات تختلف داخل الفرد نفسه، وبني األفراد من حيث النوع وا

استعداد لدى الفرد نحو دراسة األدب واستعداد نحو دراسة املوسيقى، واستعداد نحو دراسة امليكانيـك 

ولكن هذه االستعدادات قد تكون متباينة من حيث قوتها فهي ليست عىل مستوى واحـد مـن القـوة، 

ه يف مجـال تعلـم اسـتعداد أقـوى مـن غـريمـن  لديـه  مـنوالحال نفسه مع استعدادات األفراد فهنـاك

ًالطريان، وآخر ميتلك استعدادا قويا يف مجال الرياضيات، وآخر يف مجال الرياضة، وهكذا، وهذا يعني أن  ً

 . هناك استعدادات متنوعة ومختلفة بني األفراد، وهذا ما يجب أن يراعيه املنهج

امل عقليـة، أما القدرات فهي كل ما يستطيع الفرد أداءه يف موقف معني وزمـن محـدد مـن أعـ

الـبرص، والسـمع، كن تنميتها باملامرسة والتدريب كالقـدرة عـىل وحركية، والقدرات قد تكون فطرية مي

ة، كالقـدرة عـىل القـراءة، والقـدرة عـىل ة يكتسـبها الفـرد باملامرسـة والدربـسـبتكوقد تكون قدرات م

 . الحديث

  توجب أن يؤسس املـنهج عليهـا ميًونظرا ملا للقدرات من أثر يف عملية التعلم، ومخرجات التعل

من حيث املحتوى واألهداف واألنشطة وأساليب التدريس، واختيار وسائل التعليم، وأسـاليب التقـويم، 

 : فعىل املنهج 

 مراعاة قدرات املتعلمني واستعداداتهم عند اختيار محتوى املنهج وأنشطته . 

 عي الفروق بني املتعلمنيتنمية قدرات املتعلمني بالتدريب املوجه الهادف الذي يرا . 
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 تحديد القدرات األساسية التي يحتاج املتعلم إليها أكرث من غريها يف الحياة والعمل عىل تنميتها . 

  ربط ميول الطلبة واتجاهاتهم مبا لديهم من قدرات واستعدادات . 

 . العالقة بني املنهج والفروق الفردية

ة بني املتعلمني يف مستوى النضج واالستعداد والقـدرة وامليـول ًيف ضوء ما تقدم يتضح أن هناك فروقا فردي

 لذلك ينبغي عىل املنهج مراعاة ما بـني املتعلمـني مـن واالتجاهات ومن شأن هذه الفروق أن تؤثر يف نواتج التعلم

 : فروق فردية من خالل

 تنويع محتوى املنهج . 

 تنويع أنشطة املنهج . 

 تنويع طرائق التدريس وأساليبه . 

 نويع الوسائل التعليميةت . 

 تنويع الصور والرسوم والعروض التوضيحية . 

 تنويع التدريبات والتمرينات وتدرجها من السهل إىل الصعب . 

  2008،عطية(تزويد املتعلمني بكتيبات مصاحبة لتوضيح املنهج .( 

 . التعلم وطبيعته وعالقته باملنهج: ًثانيا

 إىل بيان طبيعة الـتعلم  املتعلم وعالقتها باملنهج ننتقلبعد أن عرضنا األسس التي تتصل بطبيعة

 . وتفسري عملية التعلم وكيفية حدوث التعلم والعالقة بني ذلك كله واملنهج

فالتعلم هو نتاج عملية التعليم، ويعني ما يكتسبه الفرد بالخربة واملامرسة، والتبرص، كاكتسـاب 

ات فهو محصلة التعليم، والتدريس والتـدريب الدالـة عـىل املعارف، واالتجاهات وامليول والقيم، واملهار

ًحدوث تعديل أو تغيري يف سلوك املتعلم فهـو تغيـري دائـم نسـيبا يف سـلوك املـتعلم نـاجم عـن الخـربة 

واملران، ويتصل بكل ما يستفيد ه الفرد من خرباته وتجاربه وتفاعله مع اآلخـرين، والـتعلم مـن حيـث 

 :  إىل آخر، وقد عرف التعلم تعريفات عديدة منها الرسعة والبطء يختلف من فرد

  هو نشاط يقوم به الفرد يؤثر يف نشاطه املقبل )Wood Worth .( 

  1994الرشيدات،وجعنيني،(هو عملية تعديل يف السلوك والخربة .( 

 ارة ثهو أي تغيري يف السلوك ناتج عن است)Guilord .( 
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أن أفضل تدريس، أو تعليم، أو تدريب هـو : ؛فيقال فالتعلم مالزم للتعليم والتدريس والتدريب

 . ما يؤدي إىل أفضل تعلم

يعني قدرة املـتعلم عـىل وًتعلم يكتسب بالخربة واملامرسة املحسوسة، أو التبرص أو بهام معا وال

تطبيق الخربة املكتسبة يف مواقف جديـدة متصـلة بهـا، أو االسـتفادة منهـا يف تعـديل سـلوكه والـتعلم 

 ). غري مقصود(لم مقصود يتصل باملعارف واملهارات واالنفعاالت، وتعلم مصاحب تع: نوعان

وقد اختلف املنظرون حول الكيفية التي يحصل بها التعلم وعىل العموم ميكن اسـتخالص ثـالث 

 : كيفيات لحدوث التعلم هي

 التعلم بالفعل املنعكس الرشطي، وهذا ما توصلت إليه تجارب بافلوف وواطسون . 

 ورندايكثم باملحاولة والخطأ، وهذا ما أكده التعل . 

 تالتيونتعلم بالتبرص، وهذا ما يؤكده الجشال. 

ًوقبل الحديث عن تفسري عملية التعلم ووجهات النظر فيها ال بد أن نعرف أن هنـاك رشوطـا ال 

 : ميكن أن يحدث التعلم لدى الفرد من دون توافرها وهي

ويعد النضج الرشط األول مـن . يل الذي وصل املتعلم إليههو مستوى النمو العضوي والعق: النضج -أ 

ام كـان نضـج لـكضج التي وصل إليهـا املـتعلم فرشوط التعلم املقصود ألن التعلم يرتبط بدرجة الن

ًالفرد متقدما كانت قدرته عىل التعلم أفضل فاملتعلم ال ميكن أن يتعلم القراءة والكتابة مـثالً مـا مل 

 . ًعضوي والعقيل ميكنه من ذلك ويجعله قادرا عىل تعلمهاميبلغ مستوى من النضج ال

الدافعية حالة من الشعور الداخيل لدى الفرد تسـتثري سـلوكه وتعمـل : الدافعية -ب 

عىل استمرار نشاطه السلويك وتوجهه نحو تحقيق أهداف معينة، وتعد الدافعية 

م وتحثـه عـىل من العوامل املهمة يف حدوث التعلم ألنها تثري املتعلم نحـو الـتعل

أسس أهميتها عىل ما تولده يف الفرد من حيوية تاالنتباه، والنشاط املستمرين، وت

ونشاط موجه عنـد مامرسـة األنشـطة املعرفيـة والوجدانيـة واملهاريـة يف داخـل 

املدرسة أو خارجها؛ لذلك فعىل مـدى دافعيـة املـتعلم تتوقـف فاعليـة التعلـيم 

ة حاجة الفرد إىل الـتعلم التـي متهـد السـبيل ومن شأن الدافعية استثار. والتعلم

عىل طريق التعلم وتحصيل املعارف، واملهارات والخربات وبذلك تزيد من فاعلية 

 اـملـتعلم يف عملـيـة اـلـتعلم وـعـىل ـهـذا األـسـاس ينبـغـي أن يـحـرص اـملـنهج ـعـىل
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 :  إثارة الدافعية لدى املتعلمني من خالل

 القيميةوالنفسية االهتامم بحاجات املتعلمني املعرفية و . 

 إشعار املتعلم باالستفادة من عملية التعلم وتوظيف ما يتعلمه يف مجاالت الحياة املختلفة . 

 توى نضج املتعلم واستعدادهمراعاة مس . 

  توفري التسهيالت اإلدارية الالزمـة لعمليـة الـتعلم مبـا فيهـا قاعـات الدراسـة املالمئـة ومقاعـد

 . الجلوس

 يف جميع خطوات املوقف التعليميتوفري عوامل اإلثارة   . 

الـتعلم الفعـال يحـدث باملامرسـة  أو الخـربة أن تشـري نظريـات الـتعلم إىل : ةبـاملامرسة والدر -ج 

املتكررة، أو التدريب، فهناك أنواع من السـلوك يقـتيض تعلمهـا أن ميـر املـتعلم بخـربة فيهـا أو 

 حريك بسـيط ومنـه سـلوك حـريك  فمنه سلوك،ميارسها بشكل متكرر، ويختلف السلوك املامرس

معقد كالكتابة، أو ركوب الدراجة ومنه متارس فيه املعلومات واملعارف وبه يتم تطبيقهـا ومنـه 

ة رشط مـن فـإن املامرسـة والدربـًمامرسة أسلوب التفكري، وأيا كان نوع  السلوك املراد تعلمـه 

 .ّرشوط نجاحه وفعالتيه

ة يف حدوث التعلم، والتعزيز يتضمن كل ما يـؤدي إىل س يعد التعزيز من العوامل الرئي:التعزيز -د 

ة املتعلم مبا يرغب فيه عن سلوك الصحيح من املتعلم، ويعني إثابتكرار حدوث االستجابة أو ال

ً وقد يكون التعزيز ماديا بتقديم هدية معينـة، أو معنويـا بالثنـاء وإظهـار ،استجابته الصحيحة ً

 كونـه يشـعر املـتعلم التعزيـز يف العمليـة التعليميـة يفوتكمن أهميـة . عالمات الرضا والقبول

 .  دافعيته نحو السلوك الذي تم تعزيزهبالرضا فيثري

ن تعد التغذية الراجعة مـن العوامـل املهمـة التـي تـؤثر يف عمليـة الـتعلم أل: التغذية الراجعة -ه 

 دافعية املـتعلم حصول املتعلم عىل التغذية الراجعة يؤدي إىل تحسني أدائه، فضالً عن أنها تثري

 . نه عن طريقها يعرف مدى صحة استجابته وبذلك يتعزز سلوكهوتسهم يف زيادة التعلم، أل

مبا أن طرائق التعليم متعددة وال توجد طريقـة : طريقة التعليم وتنظيم بيئة التعلم -و 

 صالحة لجميع أنـواع الـتعلم لـذلك فـإن نـوع الطريقـة املتبعـة يعـد مـن العوامـل
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ًالتعلم وتتضمن الطريقة تنظيم بيئة التعلم بالشكل الذي يوفر مناخا تعليميـا مالمئـا يثـري املؤثرة يف  ً ً

دافعية املتعلم نحو التعلم وميكنه من إدراك العالقات بـني عنـارص املوقـف التعليمـي، األمـر الـذي 

تقـال مـن يقتيض تنظيم محتوى التعلم عىل أساس البدء من  املعلـوم و االنتقـال إىل املجهـول، واالن

س املعلومات الجديـدة عـىل املعلومـات القدميـة وذلـك لتنظـيم البنيـة ياملحسوس إىل املجرد، وتأس

 . املعرفية للمتعلم

 . تفسري عملية التعلم

شددت نظريات التعلم عىل تفسري عملية التعلم وقـد اختلفـت يف تفسـرياتها لعمليـات الـتعلم 

 :  يف تفسري التعلم منهاوعىل أساس ذلك االختالف ظهرت أكرث من مدرسة

وهي املدرسة التي ينتمي إليها الفالسفة العقليـون الـذين يـرون أن العقـل هـو : املدرسة املعرفية )1

ون الذين يرون أن التعلم يحـدث باالستبصـار ويخضـع يتتعلم، وميثل هذه املدرسة الجشتالأداة ال

يمـي، وتشـابه العنـارص يف ذلـك إىل تنظيم املجال الذي يوجد فيه املتعلم، وظـروف املوقـف التعل

فالتعلم عند املعـرفيني . نويبط مبثريات محددة كام يرى السلوكاملجال، وبذلك فإن التعلم غري مرت

 يحدث باالستبصار وإدراك العالقـات بـني األجـزاء وهـذا يعنـي التشـديد عـىل تنظـيم الجشتالينت

راك العالقات بني األجزاء التي تكـون املجال اإلدرايك، وإبعاد جميع العوامل التي قد تحول دون إد

الكل، وبذلك فإن أصحاب هذه املدرسة يشددون عىل كيفية التعلم ال عىل مادة التعلم كـام يـرى 

أصحاب نظرية امللكات العقلية الـذين يشـددون عـىل املـادة التعليميـة، ويشـدد أصـحاب هـذه 

 . كليات أوالً ثم ينتقل إىل الجزيئاتاملدرسة عىل الطريقة الكلية ألنهم يرون أن اإلنسان يتعلم ال

ومن النظريات التي تنتمي إىل هذه املدرسة نظرية املجال لليفـني التـي 

نه عملية تفاعل بـني املـتعلم واملوقـف التعليمـي، أتنظر إىل التعلم عىل 

وهـا ومـا يجـري عليهـا مـن البنية املعرفية لدى املتعلم، ومنوتشدد عىل 

 الخصـائص  عـىل املجال الحيوي الذي يشتملإذ يشدد ليفني عىل . تغيري

البيئية التي يعيش فيها املتعلم مبا فيهـا األشـخاص، واألفكـار املطروحـة، 

)  الحيـويّالحيـز( ويشـدد عـىل املجـال الـنفيس واألشياء املادية األخرى،

  العوامل التي تحدد سلوك الفـرد يفللفرد أو املجموع الكيل لألحداث أو
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يقها، واألمور التي يسـعى إىل ّهذا الحيز األهداف التي يسعى الفرد إىل تحق زمن محدد ويتضمن 

 :املبادئ التطبيقية لهذه النظريةها، والعوائق التي تقيد حركة الفرد ومن تجنب

 بني املتعلم واملعلم واملحتوى التعليمـي ومجموعـة عنـارص املوقـف ا مشرتكاعتبار التعلم تفاعال 

 . التعليمي

 ه ال يؤدي إىل تحسني التعلمإن التكرار وحد . 

 التنظيم الجيد للموقف التعليمي يحسن التعلم . 

  التشديد عىل استخدام طريقة حل املشكالت يف التعليم وتعرف األهـداف التـي يسـعى املـتعلم

 . إىل تحقيقها

ة معرفيـة تتضـمن املعلومـات يـنفية أوزبيل الذي يـرى أن لكـل فـرد باملدرسة املعرومن أصحاب 

ًن هذه املعلومات مرتبة ترتيبا هرميا من العام إىل الخاص وعملية التعلم هي أات السابقة ووالخرب ً

عبارة عن ربط املعلومات الجديدة التي تقدم للفرد باملعلومات السابقة التي متثل بنيته املعرفية، 

لم ربـط ويرى أن التعلم يجب أن يكون ذا معنى عند املتعلم وال يكون كذلك ما مل يسـتطع املـتع

ة ، ومن أصحاب هذه املدرسة ة املعرفية السابقين به من املعلومات املخزنة يف البالجديد مبا يتصل

وعي يف بناء املناهج الدراسية من خالل نقل االهتامم لذي تشدد نظريته عىل إجراء تحول نابرونر 

تـوفر للمـتعلم ربـط من الحقائق الجزئية إىل اكتشاف املفاهيم وتكوينها وبنـاء املعرفـة بطريقـة 

ًج منظمة تنظيام حلزونيا أو لول بأن تكون املناهرالسابق بالالحق، ويويص برون الفـرد يبـدأ ًا ألن يبً

 . ة الخاصة باملوضوع وينتقل منها إىل التفصيالتبتعلم األفكار الرئيس

واإلدراك ، وتهـتم بالسـلوك الظـاهر،  هذه املدرسة بالفالسـفة التجـريبينياملدرسة السلوكية ترتبط )2

الحيس، أو التعلم بالحواس، ويـرى أصـحاب هـذه املدرسـة أن الـتعلم يحـدث بـالربط بـني املثـري 

واالستجابة، وتعزيز الرابط بيـنهام، ويـرون أن الخـربة الحسـية هـي مصـدر املعرفـة، أمـا األفكـار 

واملفاهيم فهي من وجهة نظر أصحاب هذه املدرسـة نتـاج االنطباعـات الحسـية وتشـتمل هـذه 

 : ملدرسة عىل أكرث من نظرية منهاا

وتسـمى النظريـة اإلرشاطيـة الكالسـيكية وتـفرس ) التعلم باالقرتان(نظرية بافلوف  -أ 

 التعلم بأنه يحصل عن طريق اإلرشاط من خـالل االقـرتان بـني مثـري رشطـي ومثـري
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ذي يعد مبدأ غري رشطي واالستجابة الرشطية ومن التطبيقات الرتبوية لهذه النظرية مبدأ التعميم ال

ًأساسيا من مبادئ التعلم ومن تطبيقاتها أيضا التعزيز وإبعاد مشتتات االنتباه، وربط التعلم بدوافع  ً

 . املتعلمني وحاجاتهم واالستفادة من قانون االنطفاء يف محو العادة

ايئ وتقوم هذه النظريـة عـىل أسـاس رجويطلق عليها اإلرشاط اإل) التعلم بالتعزيز (رننظرية سك -ب 

 : أن سلوك الفرد نوعان

 سلوك نظري استجايب يحدث بشكل غري إرادي. 

  سلوك إجرايئ يحدث بشكل إرادي أو مقصود بقصد تحقيق نتائج محـددة وهـذا األخـري مـا

. يحصـل عليهـا الفـرد مـن خاللـهشدد عليه  سكرن إذ رأى أن السلوك تتحكم به النتائج التـي 

 الرتبيـة التعلـيم املـربمج، طبيقات هـذه النظريـة يففاإلرشاط اإلجرايئ يضبط سلوك الفرد ومن ت

 .ً األهداف السلوكية إجرائيا، وتقديم التعزيز املالئم لالستجابة الصحيحة التي يبديها الفردوصوغ

مـي إىل توهـي إحـدى النظريـات الربطيـة التـي تن) التعلم باملحاولة والخطأ(ورندايك نظرية ث -ج 

 يحـدث إذا تكونـت عالقـات بـني االنطباعـات الحسـية املدرسة السلوكية التي تـرى أن الـتعلم

اطـات، وقـد رأى صـاحب هـذه للكائن الحي ودوافع سلوكه وأطلق عىل هـذه العالقـات االرتب

ورندايك أن التعلم يحدث عن طريـق املحاولـة والخطـأ ويـقرص الـتعلم بأنـه يحصـل النظرية ث

 تعزيز املادي، أو املعنوي ويف ضـوءنتيجة مثري واستجابة، وأن هذه االستجابة ميكن أن تقوى بال

أمـا االسـتجابة  ى فإنها تقوالتعزيز يحصل ارتباط بني املثري واالستجابة فإذا ما عززت االستجابة 

الخاطئة فترتك من دون تعزيز فتحذف من سلوك املتعلم ورد فعله عىل ذلك املثري لـذلك فقـد 

واالستعداد لدوره يف زيادة . ون الثوابقانعليه التعزيز أو ما أطلق : شددت هذه النظرية عىل 

الرابطة بني املثري واالستجابة، والقوة الرابطـة بـني املثـري واالسـتجابة أو مـا أطلـق عليـه قـانون 

 . االنتامء

 : وخالصة القول أن املدرسة السلوكية تقوم عىل افرتاضات أساسية هي

 . إن السلوك ظاهرة قابلة للمالحظة والقياس -أ 

 .  السلوك يتأثر باملثريات واالستجابات التي قد تتلو السلوكإن احتامل حدوث -ب 
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 . إن جميع أمناط السلوك مكتسبة وقابلة للتعديل -ج 

 .إن األهداف السلوكية فردية محددة -د 

املدرسة النفسية اإلنسانية، تنظر هذه املدرسة إىل اإلنسان بوصفه كـال متكـامالً، ويهـتم أصـحابها  )3

ن غريه، وأن اإلنسان كـائن مص خربات شخصية خاصة به متيزه باإلنسان ككل، ويرون أن لكل شخ

ن األفـراد ميتلكـون أاجتامعي عاقل واقعي تعرتيه رغبة يف التقدم بشـكل مسـتمر نحـو األفضـل، و

 . ٍالقدرة عىل اختيار واقعهم، وبيئتهم بشكل واع، ومن أصحاب هذه املدرسة كارل روجز وجوردان

ته فـرتى أنـه كـائن سة إىل اإلنسان من زاوية اجتامعير هذه املدراملدرسة النفسية االجتامعية، تنظ )4

اجتامعي ويحب التعامل معه من خالل  البيئة االجتامعية التي يعيش فيها وترى أن يتجه الـتعلم 

نحو القضايا واملشـكالت االجتامعيـة، وتـرى أن الـتعلم يجـب أن يـتم باالستقصـاء والتعـاون مـع 

 ).2000مرعي، والحيلة، (الجامعة

 . طبيعة التعليم وأطرافه وأنواعه: ًثالثا

التعليم هو جعـل اآلخـر يـتعلم مبسـاعدته عـىل الـتعلم وصـوالً إىل تحقيـق األهـداف الرتبويـة 

املطلوبة، وتشتمل العملية التعليمية عىل إثارة القـوى العقليـة للمـتعلم، ودوافعـه، وتحفيـزه، وزيـادة 

يئة الالزمة للتعلم وتعديل سلوك املـتعلم وال تعلـم مـن دون نشاطه، وتوفري الكيفيات واإلمكانيات والب

تعليم، ومهمة التعليم إكساب املتعلم مجموعة من املعارف والحقـائق واملهـارات واملفـاهيم، واملبـادئ 

واالتجاهات والقيم وتطوير قدرات املتعلم العقلية واألدائية، وقيمه الوجدانية، من خالل توفري الفـرص 

بفاعليـة وإيجابيـة عاليـة ومتكينـه  مـن  املتعلم يف العملية التعليميـة ومامرسـة األنشـطة الالزمة إلرشاك

وهذه يعني أن عملية التعليم . توظيف ما تعلمه وما أكتسبه يف خدمة متطلبات حياته، ومواجهة مشكالتها

لتغري وعـدم عملية تتطور مع تطور أهداف التعليم التي تتصل بحاجات املتعلمني وميـولهم التـي تتسـم بـا

  .الثبات

 .عنارص التعليم 

إذا ما نظرنا إىل التعليم كنظام فإن لهذا النظـام مدخالتـه وعملياتـه، ومخرجاتـه أمـا املـدخالت 

 : فهي

 . املعلم وتأهيله، وخلفيته االجتامعية والثقافية وكفاياته املعرفية واألدائية -

 . الطالب ومنوه، وخصائصه، ودوافعه، وميوله، واتجاهاته -
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 . بيئة التعلم ، وعنارصها ومصادر التعلم فيها، ومستوى تنظيمها -

 . املادة الدراسية، ونوعها وطريقة تنظيمها -

 : أما العمليات فهي

 . طرائق التدريس وأساليبه، ودور الطلبة واملعلمني فيها -

 . التدريبات واألنشطة وطريقة تنفيذها -

 . التقويم وأساليبه وشموله -

 : ل بنواتج التعلم وميكن التعبري عنها مبا يأيتفتتمث: أما املخرجات 

 . زيادة املعارف -

 . زيادة املهارات -

 . االهتامم باملوضوع -

 . تحفيز الذكاء -

 . زيادة الثقة بالنفس -

 .زيادة النمو االجتامعي -

زيادة القدرة عىل مواجهة املواقف مبعنـى أن املخرجـات تتمثـل بالتعـديل الحاصـل يف سـلوك  -

 . لتعليماملتعلم يف نهاية ا

 . مــــأنواع التعلي

األنواع الشائعة للتعلـيم الـذي يتلقـاه املتعلمـون يف املؤسسـات التعليميـة أربعـة أنـواع وعـىل 

 : أساسها صنفت املؤسسات التعليمية وهذه األنواع هي

ًالتعليم األكادميي ، وهو األكرث شيوعا وهو التعليم الذي يتحصل عليه املتعلمـون يف املـدارس  .1

  . العايلهنية، أو الشاملة يف املراحل الدراسية املختلفة مبا فيها مراحل التعليمغري امل

ملامرسـة مهنـة معينـة  الـذي يـراد منـه تأهيـل املتعلمـني وهو التعليم: التعليم املهني الفني .2

 .تتطلب قدرات مهنية فنية محددة كالتعليم الزراعي، والصناعي، والتجاري

 الذي يراد منه امتالك املتعلم حرفة معينـة فهـو وهو التعليم: التعليم الحريف .3

قريب من التعليم املهني ولكنه أسهل منه وأقل مـدة مثـل التأهيـل لألعـامل 

 صليح األجهزة الدقيقة ومـا شـاكلامليكانيكية أو الغزل والنسيج، والتصميم وت
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 .  ذلك

ملهنيـة فهنـاك دروس وهو التعليم الـذي يجمـع بـني الدراسـة األكادمييـة، وا: التعليم الشامل .4

أكادميية كاللغة والتاريخ والعلوم والرياضيات، والصناعة والتجارة، وغريها ، وعىل أساس نـوع 

التعليم كانت هناك مدارس أو مؤسسات أكادميية، وأخـرى  مهنيـة، وأخـرى حرفيـة، وأخـرى 

ع مـن هـذه شاملة، وما يهمنا يف هذه املجال أن املنهج الدرايس يتأثر بنوع التعليم فكـل نـو

األنواع له منهج درايس خاص ينسجم وطبيعـة أهـداف التعلـيم وكـام أن املـنهج يتـأثر بنـوع 

 :  ألن التعليم مير مبراحلةالتعليم املعتمد يف املؤسسة التعليمية فإنه يتأثر باملراحل الدراسي

o ما قبل املدرسة وتتمثل يف الحضانة ورياض األطفال . 

o األساسية أو االبتدائية . 

o توسطةامل. 

o  أكادميية أو مهنية(الثانوية .( 

o املعاهد أو كليات املجتمع. 

o ــن مـســتوى ــرث ـم ــا أـك ــة ولـه ــوراة : الجامعـي ــالوريس، ماجـســتري، دكـت الهاـشــمي (بـك

 ). 2007والعزاوي،

وخالصة القول ال ميكن الفصل بني املنهج الـدرايس وطبيعـة املـتعلم والـتعلم والتعلـيم فـال بـد 

 املتعلمـني وكيفيـة حصـول الـتعلم، وتفسـري عمليـة الـتعلم، ورشوط للمنهج أن يتأسس عـىل خصـائص

التعليم وكل هذه املتغريات ترتبط باملبادئ النفسية التي تقع يف دائـرة علـم الـنفس ونظريـات الـتعلم 

ً أساسا مهام من األسس التي يبنىوعىل هذا األساس عدت  .  عليها املنهج الرتبويً

 . األساس االجتامعي والبيئي

كان املتعلم هو املستهدف يف املنهج الحديث كام ذكرنا فعلينا أن ندرك أنـه ال ميكـن الفصـل ملا 

 : هذه البيئة ذات مجالني هام وبيئته التي يعيش فيها وبني املتعلم

ة كالتضاريس والنباتات واألنهار، واملناخ، وما لها يطبيعوما يتصل به من عوامل : الطبيعياملجال  -

 . وحياة املجتمعمن أثر يف املتعلم 

 وما يتصل به من عالقات اجتامعية وتفاعـل اجتامعـي، : املجال االجتامعي -
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 . وعادات وقيم وتقاليد وكل مكونات ثقافة املجتمع

ونظر ملا لهذه املكونات من أثر يف املتعلم واملعلم فالبد أن يأخذ واضعو املنهج هـذه املتغـريات 

 عليهـا املـنهج ألن لكـل مـن ىًوي وجعلها أساسا من األسس التي يبنـبعني االعتبار عند بناء املنهج الرتب

ًا مبارشا يف تربية أبنـاء املجتمـع وال بـد أن يـنعكس هـذريأثتالطبيعة البيئية واالجتامعية   التـأثري عـىل اً

ن غريهـا تعـيش عـىل مسـاحة مـن ن األفراد ذات سامت خاصـة متيزهـا مـاملنهج فاملجتمع مجموعة م

قل عن متوسط األعامر الزمنية ألفرادها ، ويرتبط أفرادها مبجموعـة مـن الـروابط التـي األرض ملدة ال ت

 ). 2000الحيلة،ومرعي، (متكنهم من االنتامء إىل جامعتهم، ومتثل هذه الروابط مكونات ثقافتهم 

وللمجتمع بناء اجتامعـي يتكـون مـن مجموعـة مـن األنظمـة السياسـية واالقتصـادية واالجتامعيـة 

جتامعيـة ومـن ية والدينية، والعسكرية، والقضائية، ومتارس هذه األنظمة من خـالل املؤسسـات االوالتعليم

ة املجتمع، وعىل هذا األساس فإن لكل مجتمع عاداتـه وتقاليـده، وقيمـه، وتراثـه، ينهذه األنظمة تتشكل ب

 .  يف عرص العوملةوثقافته التي يتميز بها عن غريه من املجتمعات، ويحرص عىل املحافظة عليها ال سيام

 املنطلـق ال اوملا كان التعليم ظاهرة اجتامعية فال ميكن فهمه مبعزل عن اإلطار االجتامعي ومن هـذ

طر أًتوقع نجاحا ملنهج ال يراعي فلسفة املجتمع ونبد أن يتأسس عىل فلسفة املجتمع وثقافته إذ ال ميكن أن 

 . ثقافته التي تشكل أسلوبه الخاص يف الحياة

فة طبيعة العالقة بني املنهج واملجتمع البد من معرفة العوامل التي تتصل باملجتمع ويتأثر وملعر

 : بها املنهج التعليمي وهي 

 . العمليات االجتامعية -

 . الثقافة االجتامعية -

 . حاجات املجتمع ومشكالته -

 . التغيري االجتامعي -

 . وفيام يأيت بيان للعالقة بني كل من هذه العوامل واملنهج

 . العمليات االجتامعية واملنهج

املقصود بالعمليات االجتامعية األساليب التي يتبعها األفراد بحكم مواقعهم 

 االجتامعية أو التي تتبناها املؤسسات والهيئـات االجتامعيـة يف تنظـيم العالقـات
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أفعـال تقـتيض فالعمليات االجتامعية تعني ديناميكية الحياة االجتامعية ومـا تتضـمن مـن . االجتامعية

فهي تتضمن كل مـا يسـهم . ّالدخول يف عالقات ترتبط باستمرارية الحياة االجتامعية، وتغريها، وتكييفها

يف تنظيم العالقـات االجتامعيـة بـني مكونـات النظـام االجتامعـي التـي تتصـل مبجـال البيئـة واألفـراد، 

لعمليات تكمن فـيام لهـا مـن أثـر يف أن أهمية هذه ا. واألنظمة االجتامعية، وثقافة املجتمع، وفلسفته

وهـذا . تنسيق القيم واالتجاهات، واملواقف املختلفة لدى املجتمع وأفراده وتعبريها عن وجود املجتمع

ًيعني أن يوليها املنهج اهتامما كبريا مـن خـالل تزويـد املتعلمـني بـاألدوات واألسـاليب والوسـائل التـي  ً

واالجتامعية والتكيف معها عن طريق تشـكيل النمـوذج املعـريف، متكنهم من التفاعل مع البيئة املادية 

واملنهج الفكري والشخصـية الثقافيـة، ومـا تحملـه مـن منظومـة العمليـات وبـني املجتمعـات األخـرى 

 ). 2006الفتالوي،(

 . املنهج وثقافة املجتمع

 األخـرى، من املعروف أن لكل مجتمع ثقافته الخاصة التي بها يتميز عن غـريه مـن املجتمعـات

والثقافة مفهوم يندرج تحته الكثري من العنارص املادية، وغري املادية، كاملعارف واملعتقـدات، والفنـون ، 

والعادات، واألخالقيات، والقدرات الفردية املكتسبة من املجتمع، واللغة وأمناط الحيـاة، وأدوات املأكـل 

إن الثقافـة نظـام مـن املعتقـدات والقـيم،  األسـاس فـاواملرشب والوسائل والتقنيات وغريها، وعىل هـذ

واألساليب، والرموز، وأساليب األداء والعمل التي يلتقي فيهـا أبنـاء املجتمـع ويتميـز بهـا املجتمـع عـن 

 . غريه

وقد عرفت الثقافة بأنها أساليب الحياة الفكرية، واملادية السائدة يف املجتمع، فهـي كـل مركـب 

 . لية، وأنواع املعارف وكل ما ينطوي عليه النظام االجتامعييشمل األساليب العملية وغري العم

 : وقد قسم رالف لنتون الثقافة عىل ثالثة مستويات هي

 بني جميع أفراد املجتمـع  املشرتكةوفيها يشرتك أغلب أفراد املجتمع وتضم العنارص. العموميات -أ 

 وامللـبس، والقـوانني، واللغـة القيم، واملعارف، والدين، وأسلوب التحيـة، واملأكـل: أو أغلبهم مثل

والعادات والتقاليد، واألمناط األساسية للعالقـات االجتامعيـة واالتجاهـات وكـل مـا يشـرتك فيـه 

نه يـزود الفـرد بضـوابط السـلوك أ املستوى من الثقافة ااملجتمع ومييزه عن غريه ومن فوائد هذ

 ًجتامعيـا، والحـالل والحـرام،ألنه من خالل هذه العنارص يعرف ما هو مقبول، وما هو مرفوض ا
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 املستوى من الثقافة دور كبري يف توحيد املجتمع وترابطه من خالل توحد اواملالئم وغري املالئم، ولهذ

 . املفاهيم والقيم واألعراف

وهي التي متتاز بها جامعة معينة من املجتمع فتكون بني مجموعة من األفـراد،أو : الخصوصيات -ب 

صيادلة، واألطباء، واملعلمني، وأصحاب محالت السمكرة، فلكـل فئـة مـن طائفة مهنية معينة كال

هذه الفئات االجتامعية ثقافة خاصة تتميز بها عـن سـواها، وتشـتمل هـذه الخصوصـيات عـىل 

 . تقاليد وأعراف،وعادات توسم بها الجامعة، أو الفئة

جتامعيـة كبـرية ومن الجدير بالذكر أن هذه الجامعات قد تتسع أو تضيق فقـد تشـمل طبقـة ا

كطبقة الفالحني، واملعلمـني، والعـامل، وقـد تضـيق فتشـتمل طبقـة السـمكريني أو املالحـني، أو  

الطباعني، وهكذا، ولكل من هذه الفئات أو الطبقات طابعها الخاص من الثقافة التي تتسم بها، 

أخـذ املـنهج هـذه ًانطالقا من مبدأ ضامن تكافؤ الفرص بني أبناء املجتمع، وطبقاته ينبغي أن يو

الخصوصـيات بـعـني  االعتـبـار وـتـوفري الـفـرص لجمـيـع املتعلـمـني الـسـتغالل طاـقـاتهم، وـقـدراتهم 

 . والوصول إىل مبتغاهم كام هو الحال يف مناهج التعليم املهني

وتتمثل باألفكار الجديدة، واالكتشافات الحديثة املحلية والعاملية وهذا يعني أن هـذا : املتغريات -ج 

 ينتمي إىل العموميـات، أو الخصوصـيات، فـاملتغريات أو البـدائل  كـام يطلـق عليهـا املستوى ال

ليست منترشة بني أفراد املجتمع، وليست مشرتكة بني أصحاب مهنة، أو وظيفة معينة إمنـا هـي 

عنارص ثقافية مبتكرة، أو مأخوذة عن طريق االحتكاك بالثقافـات األخـرى فيـتم تجريبهـا لرفـع 

 . جتامعية وتجديدها لذلك يطلق عليها املتغرياتمستوى الثقافة اال

تكنولوجيـا  طريـق إن مصادر املتغريات أو البـدائل كثـرية يف عـامل اليـوم فمنهـا مـا يحـدث عـن

كة املعلومات الدولية، ومنها ما يتم استرياده من الدول املتقدمة ومنها ما يحدث باالتصال الحديثة، وش

 .تبادل الثقايف والدراسة وغريهاعن االحتكاك عن طريق الزيارات وال

 . ؤدي إىل متغريات أو بدائل يف ثقافة املجتمعفكل من هذه املتغريات ي

وملا كانت الرتبية تتحمل مسؤولية تأصيل الثقافة فإن هذا يعنـي أن ينفـتح املـنهج 

 ًالدرايس عىل مستويات الثقافة جميعا وأن يصمم بطريقـة تحـافظ عـىل ثقافـة املجتمـع، 
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ها من خالل البدائل التي تضيف لها ما هو مفيـد، وعـىل واضـعي املـنهج أن يـدركوا أن الثقافـة وتطور

متغرية متطورة ولكن هذا التغيري يتسم بالرسعة يف البدائل واملتغريات والبطء يف العموميات لذلك فإن 

النامية خاصة وعىل ظاهرة البدائل أو املتغريات تعد من أخطر الظواهر التي تواجه املجتمع يف البلدان 

 : أساس ما تقدم ينبغي أن يراعي املنهج ما يأيت

 . االهتامم بتعريف الطلبة بعنارص الرتاث الثقايف يف مجتمعهم -

 . مساعدة الطلبة عىل فهم الرتاث الثقايف وتكوين االتجاهات اإليجابية نحو ثقافة أمتهم -

 . ية وتطوير النظام االجتامعيتضمني محتوى املنهج ما يؤدي إىل تنمية الثقافة االجتامع -

 . حاجات املجتمع واملنهج

بحكم التغيري الحاصل يف مجاالت الحياة االجتامعية واالقتصادية، والثقافيـة، والسياسـية، يواجـه 

املجتمع الكثري من املشكالت التي يجد نفسه بحاجة إىل إيجـاد حـل لهـا وقـد تكـون هـذه املشـكالت 

 االحتكاك باملجتمعـات األخـرى أو الظـواهر العامليـة ومـن الحاجـات ناجمة عن زيادة عدد السكان أو

 : االجتامعية

 . الحاجة إىل التعليم -

 . الحاجة إىل األمن االجتامعي والغذايئ -

 . الحاجة إىل السكن -

 . معالجة البطالة وتوفري فرص العمل -

 . الحاجة إىل األمن الصحي -

قي إليها ويتغلب عليها األمر الذي يتطلب وغريها من الحاجات التي تتطلب من املجتمع أن يرت

ها وعىل هذا األساس فقد ذه املشكالت وتوفري متطلبات مواجهتاستغالل املنهج كمدخل ملواجهة مثل ه

ًقوى يف الواليات املتحدة األمريكية يدعو إىل جعل املشكالت االجتامعية أساسـا مـن أ  اتجاه ًظهر مؤخرا

يهتم املنهج بتعريـف املتعلمـني باملشـكالت االجتامعيـة أن هذا يعني و. األسس التي يقوم عليها املنهج

 عـىل التعامـل معهـا ًالتي يعاين منها املجتمع وتحتاج إىل حلول ومعالجات تجعل الجيـل الالحـق قـادرا

 : وذلك من خالل

 ًتـضــمني محـتــوى اـملــنهج ـكــام ـمــن املعلوـمــات واملـعــارف الـتــي تـســلط الـضــوء ـعــىل -
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 .، وأبعادها، وأسبابها، وآثارهاةامعي أبرز املشكالت االجت

تضمني املنهج ما يدرب املتعلمـني عـىل أسـلوب التفكـري العلمـي، وأسـلوب حـل املشـكالت،  -

 . وتنمية القدرات العقلية الالزمة للتعامل مع مثل هذه املشكالت

 . املنهج والتغري االجتامعي

 ال ميكن أن يبقى عـىل حالـة واحـدة، ّمر القول إن املجتمع يف حالة تغري، وإن الواقع االجتامعي

إن طبيعـة التغـري االجتامعـي ال تقـترص عـىل . وذلك بحكم طبيعة الحياة املتغرية التي ال تعرف الركـود

ًجانب بعينه من جوانب املجتمع فقد يكون تغريا اقتصاديا، أو سياسيا، أو فكريا فالثقافة متغرية والبيئة  ً ً ً

و العلـوم الطبيعيـة وتطبيقاتهـا وانتشـار مفـاهيم  االجتامعـي منـمن أهم مظـاهر التغـريمتغرية ولعل 

م طبيعـة العالقـات واملسـؤوليات اآلالت الحديثة، وسن ترشيعات تـنظالتجريب، واعتامد الصناعة عىل 

االجتامعـيـة، وتـغـري أـسـلوب حـيـاة األرسة، وتـغـري اـلـروابط ـبـني أـفـراد األرس وغريـهـا ـمـن أـشـكال التـغـري 

 . ها املجتمعاتاالجتامعي التي تشهد

إن ما يرتتب عىل التغري االجتامعي هو تغري أهداف املجتمع، وأهـداف الرتبيـة بوصـفها وسـيلة 

 ًا ومحتوى، وأنشطة وهـذا يتطلـب مـناملجتمع لتحقيق غاياته وهذا ما يجب أن يتهيأ له املنهج أهداف

ا ومواجهة مـا تنطـوي عليـه واضعي املنهج أن يتحسسوا هذه التغريات وتضمني املنهج ما يلزم ملواكبته

ًوجعل املنهج مرنا قادرا عىل مواكبة  التغـريات التـي ميكـن أن تطـرأ عـىل ثقافـة املجتمـع وأسـاليبه يف  ً

ًالحياة وقادرا عىل تنمية قدرات الطلبة عىل التفكري العلمي الناقد لتقبل ما هو مفيـد، ورفـض مـا هـو 

 . مرض

تشكل كام ذكرنا مـن العوامـل الطبيعيـة أما البيئة التي يعيش فيها األفراد فهي ت

 فيهـا، وملـا كانـت التي يعـيش الفـردكالتضاريس واملناخ والري، وكل العنارص الطبيعية 

هذه املصادر تختلف مـن بيئـة إىل أخـرى، ومـن بلـد إىل آخـر فـال بـد أن يرتتـب عـىل 

 أمناط حيـاة  أمناط الحياة واملهن وامللبس،واملأكل إذ من املعروف أنيفاختالفها اختالف 

مجتمع األهوار غري أمناط حياة مجتمع الجبال، وأمنـاط مجتمـع الصـحراء تختلـف عـن 

ًوهكذا مبعنى أن للبيئة الطبيعية أثرا يف أمناط حياة النـاس وسـامت األشـخاص، . االثنني

وانفعاالتهم وهذا ما يجب أن يؤخذ بعني االعتبار عند بنـاء املـنهج ألن وظيفـة املـنهج 

لم بالخربات التي تتصـل مبصـادر الطبيعـة واالسـتفادة منهـا واسـتثامرها يف تزويد املتع

 تكييف السلوك، فضالً عن إكساب املتعلمني االتجاهات البيئية السـليمة تجـاه املصـادر
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 : ً الطبيعية، وتأسيسا عىل دور البيئة وأثرها يف األفراد يجب عىل املنهج أن يراعي ما يأيت

صادر والرثوات الطبيعية املتوافرة يف البيئة التي يعيشون فيها وما لها مـن ًإحاطة الطلبة علام بامل -

 . فوائد ودور يف حياة املجتمع

 . تعريف الطلبة بطرائق استغالل املصادر الطبيعية واستثامرها يف تطور حياة املجتمع -

 .تكوين اتجاهات إيجابية لدى الطلبة للحفاظ عىل مصادر البيئة الطبيعية -

لبة بعض املهارات الخاصـة بتعـرف خامـات البيئـة، ومهـارات التعامـل مـع املصـادر إكساب الط -

 ).2008عطية،(الطبيعية 

 .األساس التكنولوجي واملعلوماتية

يف ظل ما يشهده عامل اليوم مـن تطـور تكنولـوجي ال سـيام يف مجـال االتصـاالت واملعلوماتيـة، 

ّسس التي مر ذكرها كافيـة ألن يؤسـس عليهـا بنـاء ودخول التكنولوجيا بقوة يف مجال التعليم مل تعد األ
املناهج الرتبوي وصار عىل واضعي املناهج أن يضعوا يف الحسبان املتغريات واملسـتحدثات الجديـدة يف 

ًات القـرن املـايض والعـامل يشـهد تطـورا متسـارعا وقفـزات يفمنذ خمسين. تقنيات التعليم واملعلوماتية ً

ال سـيام يف مجـال االتصـاالت واملعلوماتيـة ومـع بـدايات القـرن الحـادي نوعية يف املجال التكنولـوجي 

والعرشين كرست حواجز الزمان واملكان يف مجال االتصال والتواصل بني بنـي الـبرش وصـار العـامل كلـه 

ًمفتوحا أمام الجميع، وصار الناس فيه كام لو كانوا يف قرية صـغرية بفضـل األقـامر الفضـائية وشـبكات 

وتنوعها وزيادة حجمها مـام يقـتيض إعـادة . ترتب عىل هذا الحدث تعدد مصادر املعلوماتو. االنرتنت

ج التعليمي وتنظيمه بطريقة تستجيب لهذه الظاهرة وتساعد عـىل التعامـل الـذايت هاالنظر يف بناء املن

امد عـىل  عىل التعلم الـذايت واالعـت املتعلممع هذا الكم الهائل من املعلومات واملعارف وتطوير قدرات

ّالنفس، وعىل هذا األساس عد األساس التكنولـوجي مـن األسـس الحديثـة التـي ينبغـي أن يقـوم عليهـا 

 : املنهج الحديث واعتامد هذا األساس يف بناء املنهج يعني

  اختيار أهداف املنهج مبواصفات تؤكد االتجاه نحو التعلم الذايت الذي أصبح رضورة

الذي يصعب معـه الـتعلم بـاالعتامد عـىل الغـري، يف ظل االنفجار املعريف الهائل 

  ًومبا أن التكنولوجيا الحديثة توفر فرصا كبرية للتعلم الذايت يجـب إعـادة النظـر
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 . يف أهداف املنهج الحديث

  إعادة النظر يف طرائق التدريس وأساليب تنفيذ املنهج يف ظـل دخـول التقنيـات الحديثـة يف مجـال

ربمجيـات، وظهـور بـدائل الما يتصل به من  نظم اإلدخال والعمليـات والتعليم ال سيام الحاسوب و

كثرية يف أساليب تحصـيل املعرفـة والخـربات التـي يقـدمها يف ضـوء املعطيـات الجديـدة والتفاعـل 

اإلكرتوين معها والحرص عىل مراعاة تـوفري فـرص مامرسـة التفكـري اإلبـداعي املتباعـد الـذي أصـبح 

ة الجديدة، واالبتعاد عن التفكري النمطي، والتخلص من مبـدأ توحيـد  الحياترضورة يف ظل متطلبا

 . ًالثقافة الذهنية للمتعلمني الذي مل يعد نافعا مع الواقع الجديد

  رفع الحواجز الفاصلة بـني مجـاالت املعرفـة املختلفـة يف ظـل اإلمكانيـة التـي توفرهـا التكنولوجيـا

قيق التكامل بني مجـاالت املعرفـة مـن خـالل تنظـيم الحديثة الختيار املحتوى األفضل وإمكانية تح

 الـرأيس واألفقـي يف املعـارف دأ االتسـاعاملحتوى عىل أساس التنظيم اللولبي الذي يتأسس عـىل مبـ

 .واملفاهيم التي يقدمها من سنة إىل أخرى

 ورة االستفادة من التقنيات الحديثة يف تحقيق التعلم من أجل التمكن عن طريق تنظيم املواد يف ص

 . تقان السابق منها لتعلم الالحقإوحدات صغرية مرتابطة يؤسس 

 إعادة النظر يف تأهيل املعلمني لتغري أدوارهم يف ظل عرص املعلوماتية. 

  توسيع قاعدة املشاركة يف العمليـة التعليميـة التعلميـة مـن الطلبـة واالهـتامم باملامرسـة املبـارشة

 . ًشطا يف جميع مراحل التعلمًوالحرص عىل أن يكون املتعلم إيجابيا ن

  العملية التعليميةيف التعامل مع مختلف الوسائط التكنولوجية . 

 إعادة النظر يف العملية التقوميية، وأساليبها لقياس األهداف يف ضوء املتغريات الجديدة . 

 يل إعادة النظر يف بيئة التعلم وتنظيمها يف ضوء متطلبـات اسـتخدام التقنيـات الحديثـة فعـىل سـب

م بيئة التعليم بطريقـة تنسـجم ومتطلبـات وب يف مجال التعليم يقتيض أن تنظاملثال دخول الحاس

 . التعلم بالحاسوب أو مبساعدة الحاسوب فضالً تنويع مصادر التعلم

  إعادة النظر يف نوع العالقة بني املعلم واملتعلمـني ومنـط اإلدارة الصـفية والعمـل عـىل أن يسـودها

 .تعاون والحوار البناء، والتحفيز عىل املشاركةمناخ من الود وال

   الحرص عىل تزويد املتعلمني بكل ما ميكنهم من التكيف مع الواقـع الجديـد

 والتصدي ملشـكالته ، ويسـهم يف تشـكيل عقليـة قـادرة عـىل توليـد األفكـار 
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من كل ما هـو غـري واستخدامها ونرشها، وتزويد املتعلمني بأساسيات املعرفة وفلسفتها وتنقية املناهج 

 . نافع وال يتصل بحاجات الفرد واملجتمع

ًومن األسـس التـي ظهـرت حـديثا وينبغـي أخـذها بعـني االعتبـار يف بنـاء املـنهج هـي االتجـاه 

الدميقراطي الذي يؤكد عىل حرية اإلنسان، وحقه يف إبداء الرأي واختيار األساليب واألمناط التـي تالمئـه 

 إىل الرتبيـة وصـار عـىل املـنهج بوصـفه هرين لقد أخذ هذا االتجاه طريقمن دون املساس بحريات اآلخ

 . وسيلة الرتبية أن يراعي يف أهدافه ومحتواه وعملياته مبدأ الدميقراطية

ومن االتجاهات الحديثة التي ينبغي أن يؤسس عليها املنهج التعليمـي الجـودة الشـاملة الـذي 

، وإخضاعها إىل عملية تحسني وتطوير ومراقبة مستمرة ال يعرب عن فلسفة جديدة يف إدارة نظم التعليم

 . تتوقف عند مستوى معني أو وقت محدد 

األمر الذي يتطلب من املنهج أن تكون أهدافه قامئة عىل متطلبات الطلبة واملجتمع ومؤسساته، 

 . بولهمًوأن يكون محتواه مسايرا لتطورات العرص، ويحظى برضا املتعلمني وق. ومتطلبات سوق العمل
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 تصميم املنهج التعليمي
 :      متهيد 

قبل الخوض يف عملية تصميم املنهج التعليمي ال بد من اإلشارة إىل عمليات بنـاء املـنهج فهنـاك 

اخل وتبادل التأثري والتـأثر وهـذه العمليـات أربع عمليات مير بها املنهج التعليمي تتسم بالتكامل والتد

 : هي

  التخطيط(تصميم املنهج .( 

 تنفيذ املنهج. 

  تقويم املنهج. 

 تطوير املنهج. 

هذه العمليات بكونها مستمرة مفتوحة يف ضوء املفهوم الحـديث للمـنهج واالتجاهـات وتتسم 

 فـالتطوير فـالتخطيط يف ضـوء ويم ، فـالتقالرتبوية الحديثة مبعنى أن املنهج يبـدأ بـالتخطيط فالتنفيـذ

 . م تنفيذ املنهج املطور فتقوميه وهكذا تكون عملية مستمرةثنتائج التقويم 

ألن املنهج يف األصل وسيلة لتحقيـق أهـداف ومبـا أن األهـداف ال تعـرف الثبـات بحكـم صـلتها 

لدراسـات مـن نتـائج مبتغريات الحياة، واملتطلبات املستجدة لألفراد واملجتمـع، ومـا تظهـره البحـوث وا

تتصل بأساليب التعليم والتعلم وخصائص املتعلمني، وفعالية املناهج ومحتوياتها فإن املـنهج التعليمـي 

 . يتهارًيكون يف حالة تغري وتطور مستمرة أيضا والشكل اآليت ميثل تداخل عمليات املنهج واستمرا

 
 

 تصميم املنهج

تنفيذ املنهج

 تقويم املنهج

تطوير املنهج  عمليات املنهج
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إن هذه العمليات يؤسس كـل منهـا لألخـرى وتتوقـف فعاليـة كـل ويف ضوء ما يظهره الشكل ف

مـا  اعملية عىل مدى فعالية العملية التي تتلوها ودقتها وصالحيتها وفعالية العمليـة التـي قبلهـا وهـذ

 . يؤكد التداخل الذي أرشنا إليه بني عمليات املنهج

الفصل هـو هذا  عنه يف وللتفصيل يف كل من هذه العمليات سنفرد لكل منها فصالً وما نتحدث

وهناك من يطلق عىل عملية التصميم تخطـيط .  بناء املنهجعملية تصميم املنهج التي صار يطلق عليها

املنهج عىل الرغم من أن التصميم ال ينطبق عىل مفهـوم التخطـيط فـالتخطيط يعنـي وضـع الخطـة أو 

نهج املقـرتح، وتوضـيح العالقـات التـي املواصفات واملعايري التنفيذية والتطويرية التي تتصل بعنارص امل

تربط بينها فيام يعني التصميم الجمع بني أجـزاء املـنهج املختلفـة يف بنيـة واحـدة  فيأخـذ كـل عـنرص 

مكانه املالئم يف بنية املنهج يف ضوء معايري محددة، وهذا يعنـي أن التصـميم مـرادف للتنظـيم، ولكـن 

 .   عن التخطيطالكثري من األديبات تستعمل التصميم للتعبري

ًوقد تعددت تعريفات التصميم تبعا لتعدد الفلسفات التي ينطلق منها تحديد مفهوم التصميم 

 : فقد عرف التصميم بأنه

  طريقة الربط بني عنارص املنهج من أهداف، ومحتـوى، وأنشـطة، وتقـويم واألشـكال التنظيميـة

ملتعلمني، والهوية الثقافيـة للمجتمـع، م النظريات املعرفية، وخصائص االؤالتي يتخذها املنهج وت

 . واحتياجاته

  عملية مدروسة تتحول فيها األهداف الرتبوية، والتعليميـة إىل مجموعـة مـن إجـراءات وأنشـطة، وتقـويم

 ). 2008فرج، (لتحقيق نتائج ملحوظة مرغوب فيها 

ة يقوم عليها فالتصميم يف األصل يستند إىل ما يسمى بوثيقة املنهج وهي عبارة عن خطة مكتوب

ً، أو تطويره تشكل إطارا عاما يتضمن أسـس بؤهتصميمه أو بنااملنهج الذي يراد  نـاء املـنهج، وعنـارصه، ً

، أو تطويره فضالً عن معايري تنفيـذه وتقوميـه ووسـائله، وأدواتـه، ومعـايري القـامئني عـىل ئهودواعي بنا

 . تنفيذه

 أهمية تصميم املنهج

 : عليمي فيام يأيتتكمن أهمية تصميم املنهج الت

ًإن عملية التصميم بحكم استنادها إىل معايري معينة تجعل املنهج عمالً منظام يسـري نحـو غايـات  .1

وأهداف محددة وبذلك يبتعد عن االرتجال فيحسن استثامر الوقت والجهد ويختزل الكلفة ويزيد 

 . اإلنتاجية
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يد األهداف التي يصمم املنهج من أجل ىل تحدإإن عملية التصميم تدفع القامئني عىل وضع املنهج  .2

ًجعل من املنهج هادفا من خالل تركيزه عىل متطلبات األفراد واملجتمـع وتركيـزه تتحقيقها، وبذلك 

 .عىل إشباع حاجات املتعلمني

 . التصميم يضع خطة عمل إجرائية لتنفيذ املنهج .3

اهـات الرتبويـة الحديثـة ومـا إن عملية التصميم تدفع القـامئني عـىل بنـاء املـنهج إىل تـقيص االتج .4

 . توصلت إليه آخر الدراسات والبحوث

العالقات بني عنارص املنهج وعملياته فريبط املحتوى باألهـداف والتنفيـذ  ىيف عملية التصميم تراع .5

بالتخطيط والتقويم باألهداف واملحتوى والتطوير بـالتقويم فهـو عمليـة تعنـي استحضـار جميـع 

 . عمليات املنهج وعنارصه

 يف تصميم املنهجالعوامل املؤثرة 

 : ؤثر يف تصميم املنهج منهاتهناك الكثري من العوامل التي 

 .االتجاه الذي يقوم عليه التصميم .1

 . قدرات املصممني وكفاياتهم املعرفية واملهنية يف مجال تصميم املناهج .2

ه االجتامعيـة مستوى دراسة الواقع الذي يطبق فيه املنهج الـذي يـراد تصـميمه وتحليـل جوانبـ .3

 . والسياسية واالقتصادية والثقافية

 .  التي يؤسس التنظيم عليهاالفلسفة الرتبوية .4

 . والسياسات التعليمية املتبعةالنظام التعليمي .5

لزمات تنفيذ املنهج املراد تصميمه مبا فيها البرشيـة واملاديـة، مـن حيـث النـوع تمدى توافر مس .6

 . والكم

تصميم مـن األطـراف التـي تتعامـل مـع املـنهج مثـل املدرسـني مستوى الرضا الذي يحظى به ال .7

 . والطالب وإدارات  املؤسسات التعليمية، واملرشفني عىل عملية تنفيذ املنهج

 . الواقعية والسهولة يف تنفيذ املنهج املراد تصميمه .8

 . ني باملنهج يف عملية التصميمينمستوى مشاركة املع .9

 . م املقرتح يف مجال التنفيذمستوى التزام أطراف املنهج بالتصمي . 10
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 ي يجب مراعاتها يف تصميم املنهجاملبادئ الت

 : هناك العديد من املبادئ التي يجب أن تستحرض يف عملية تصميم املنهج هي

 . وتعني إمكانية التصميم للتطبيق يف الواقع الذي يصمم املنهج للتطبيق فيه: الواقعية .1

أن يتأسس التصميم عىل دراسة علمية مفصلة حول الواقـع عني تو.مراعاة معطيات الواقع الرتبوي .2

االجتامعي والسيايس واالقتصادي، واإلمكانيات املتوافرة أو التي ميكن توفريها وكل ما يتصل بتنفيذ 

 . املنهج ويؤثر يف نتائجه، وأن يؤسس التصميم عىل معطيات الواقع

 .  من العملية التعليميةالتحديد الدقيق ألهداف املنهج، ووصف املخرجات املطلوبة .3

مراعاة ما يحصل من تغري يف معطيات الواقع االجتامعي والسيايس واالقتصادي، واتخاذ اإلجـراءات  .4

 .الالزمة لالستجابة للمتغريات من حيث التعديل أو التطوير يف أثناء عملية التنفيذ 

 . تحديد االتجاه أو الفلسفة التي يقوم عليها تصميم املنهج .5

 . حور الذي يقوم عليه املنهج يف ضوء االتجاه أو الفلسفة التي يقوم عليها املنهجتحديد امل .6

 ويعني شمول جميع املجاالت املعرفية والوجدانية، واملهارية واالهتامم بالتنمية الشـاملة .الشمول .7

 .املتوازنة للمتعلمني

لتناسق بني وحدات املحتوى وأهدافـه، الرتابط الكامل بني املعارف والخربات التي يقدمها املنهج للمتعلمني وا .8

 . واألنشطة والوسائل وأساليب التدريس والتقويم

 وتعنـي أن تشـرتك األـطـراف التـي تتعامـل مـع اـملـنهج يف عمليـة التصـميم فيؤـخـذ رأي :املشـاركة .9

 املدرسني والطلبة واملديرين، واملرشفني، وإدارات التعليم، واملتخصصني يف املواد التعليمية يف عملية

 .التصميم

 خطوات تصميم املنهج

 : إن عملية تصميم املنهج عملية منظمة متر بالخطوات اآلتية

تحليل الواقع االجتامعي والسيايس واالقتصادي والثقايف وتحديد السامت األساسـية التـي يجـب أن  .1

 . تؤخذ بعني االعتبار يف عملية تصميم املنهج ملا لها من أثر يف عمليات املنهج

 داف املنهج يف ضوء معطيات الواقع الرتبوي ومتطلبات املتعلمنياشتقاق أه .2
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واملجتمع وسوق العمل وصياغة هذه األهداف بشـكل واضـح مـع مراعـاة املعـايري الخاصـة باألهـداف 

 . ّالرتبوية التي مر ذكرها

 اختيار محتوى املنهج يف ضوء األهداف التي تم تحديدها وقدرات املتعلمني ومستوى اسـتعدادهم .3

 . وخرباتهم السابقة

 .اختيار األنشطة التعليمية  الالزمة وطرائق التدريس املالمئة لتنفيذ املنهج .4

ًتحديد نوع التصميم الذي سيعتمد أساسا لتنظـيم املحتـوى يف ضـوء املحـور الـذي يتبنـاه املـنهج  .5

 . واالتجاه الذي يقوم عليه

 متطلبـات املحـور الـذي يقـوم ه وتيـارتنظيم محتوى املنهج وترتيبه يف ضوء التصميم الذي تم اخ .6

 . عليه املنهج

تصميم عمليات التقويم وتحديد أساليبها عىل أن يراعى يف التقويم أن يكـون هنـاك تقـويم قـبيل  .7

لتحديد خط الرشوع أو نقطة البداية، وتقويم تكويني يتم يف أثناء عمليات املـنهج وتقـويم نهـايئ 

جديد يف ضـوء متطلبـات التطـوير ثـم التنفيـذ فـالتقويم  يؤسس عليه التطوير ثم يبدأ التصميم ال

 . وهكذا تستمر الدورة

 اتجاهات تصميم املنهج

 : تشري األديبات إىل وجود أكرث من مدخل أو اتجاه يقوم عليه تصميم املنهج تتمثل يف اآليت

ويتأسس عـىل االتجاه القائم عىل احتياجات املتعلمني ،يهتم هذه االتجاه بتلبية حاجات املتعلمني،  .1

مبادئ الرتبية الحديثة التي ترى أن املتعلم هو محور العمليـة التعليميـة األمـر الـذي يتطلـب أن 

يشدد عليه املنهج يف جميع عملياته عن طريق االهتامم بخصـائص املتعلمـني وتلبيـة احتياجـاتهم 

الختيـار مـا يالمئـه، ً املنهج املصمم وفق هذا االتجاه فرصـا أكـرث أمـام املـتعلم يتيحوهذا يعني أن 

ليم وتتسم املناهج القامئة عىل هذا االتجاه بنزوعها إىل أشكال التعلم الذايت كالتعليم املربمج، والتع

 . التعليميةبالحاسوب، والتعليم بالحقائب 

ات القـرن ي ظهـر مفهـوم الكفايـات منـذ سـتين.االتجاه القائم عىل الكفايـات املهنيـة .2

إن املـنهج . التجاهات الحديثة يف بناء املناهج التعليميةالعرشين لذلك فإنه يعد من ا

الذي يتبنى هذه االتجاه يعتمد عىل تحليل املهن ومعرفـة الكفايـات الالزمـة ألدائهـا 

 وتصميم املنهج بطريقة تشدد عىل تلبية متطلبات املهنة، أو الوظيفة التي يراد إعداد
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مبوجبـه يشـدد عـىل ة فـاملنهج يـ االتجـاه بالوظيفاىل هذ املتعلمني إليها، لذلك يتسم التصميم القائم ع

 املناهج القامئة عىل هذا االتجـاه منـاهج الرتبيـة أمناطة مبا فيها املعرفية واألدائية ومن املكونات الرئيس

 . العملية ومناهج الرتبية املهنية

تر الوجوديـة عىل حاجات املجتمع ومشكالته، يقوم هـذا االتجـاه عـىل فلسـفة سـاراالتجاه القائم  .3

ًوقضايا املجتمع يف مجاالت الحيـاة بوصـف اإلنسـان كائنـا اجتامعيـا والتصـميم القـائم عـىل   هـذاً

االتجاه يتمركز حول مشكالت املجتمع، ومتطلبات الحياة، لذلك فهو يـربط املوضـوعات الدراسـية 

يامت القامئة عـىل مبتطلبات الحياة واملشكالت التي تواجه املجتمع، وتقتيض حالً ومن أمثلة التصم

 . هذا االتجاه املنهج املحوري

االتجاه القائم عىل االهتامم باملعرفة، يهتم هذه االتجاه باملعرفـة ويـرى أن دور الرتبيـة هـو نقـل  .4

 ااملعرفة واالهتامم بتنظيمها عىل أسس منطقية لـذلك فـإن املـنهج الـذي يصـمم عـىل أسـاس هـذ

ًة وكيفيـة تنظيمهـا تنظـيام منطقيـا عـىل وفـق ئيسـوضـوعات املعرفـة الراالتجاه يتمركـز حـول م ً

 . التصميامت القامئة عىل هذا االتجاه منهج املواد املنفصلةمتطلبات املادة ومن مناذج 

االتجاه القائم عىل االهتامم باملهـارات العمليـة، يشـدد التصـميم القـائم عـىل هـذه االتجـاه عـىل  .5

ساسـية التـي تـرتبط باملعـارف، ومبوجبـه يكتسـب املعارف القابلة للتطبيـق العمـيل واملهـارات األ

املتعلمون املعارف واملفاهيم النظرية واملهارات العملية الالزمة لتطبيقها عمالً مببـدأ التكامـل بـني 

النظرية والتطبيق ومن أمناط املناهج القامئة عىل هذه االتجاه منهج الوحدات، ومنهج املرشوعات 

 ). 2008عطية،(

 جمناذج بناء املنه

يف ضوء االتجاهات التي يقوم عليها بناء املنهج واختالف وجهات النظر حول طبيعة العالقة بـني 

 باملناهج أكرث من أمنوذج للتعبري عن خطوات  املنهج والعالقـة عنيونمكونات املنهج واتجاهاتها قدم امل

 : بني مكوناته منها

  Taylor's Model رلويأمنوذج تا

ًيا يسري باتجاه واحد لخطوات بنـاء املـنهج يبـدأ باختيـار األهـداف، ثـم ًقدم تايلور أمنوذجا خط

 . املحتوى، ثم تنظيم املحتوى وينتهي بالتقويم والشكل اآليت ميثل هذا النموذج
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 إىل العالقـة بـني عنـارص املـنهج عـىل أنهـا عالقـة خطيـة، بسـيطة تبـدأ  ينظرويالحظ أن تايلور

 .حديد األهداف وتنتهي بالتقويمبت

يقـوم عـىل طبيعـة املـتعلم أن ًعلام بأن اختيار هـذه العنـارص مـن وجهـة نظـر تـايلور ينبغـي 

ومقتضيات الحياة العامة، وآراء املتخصصني والفلسفة الرتبوية  املتبناة ومعطيات علم النفس ونظريات 

 . التعلم

لتفاعل بني املكونـات التـي تضـمنها ومل يرش إىل منوذج أنه أغفل عملية اومام يؤخذ عىل هذا األ

 . ًالتغذية الراجعة التي تعد أمرا يف غاية األهمية يف عملية بناء املنهج

 .  Wheelers Modelأمنوذج ويلر 

يلر بكونه يعرب عن عالقة خطية بـني خطـوات بنـاء املـنهج ولكنهـا عالقـة دائـرة أمنوذج ويتسم 

  .يلرووالشكل اآليت ميثل منوذج 
 

 
ثر عملية التقويم يف مكونـات املـنهج كـام فعـل أًيلر مل يغفل متاما وويبدو من خالل الشكل أن 

 ) . 2006سليم ، وآخرون،(ثر التقويم يف إحداث التغذية الراجعة أتايلور بل يشري إىل 

 . Skilback's Modelأمنوذج سكليبك 

 : تسري بشكل خطي دائري  وهيمراحل لبناء املنهج ك خمسة يبيتضمن أمنوذج سكل

 التقويم التنظيم يار املحتوىاختاختيار األهداف

اختيار األهداف

اختيار الخربات

اختيار املحتوى  املحتوى تنظيم

التقويم
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 : تحليل الواقع مبا يتضمن من  .1

 تغريات اجتامعية . 

 طبيعة الطلبة ومشاركتهم . 

 معلمني واهتامماتهم. 

 االتجاهات السياسية والفلسفية. 

  الطلبة والبيئة االجتامعيةأمورمتطلبات  . 

 مصادر التعلم . 

 املوارد املتاحة واملشكالت . 

 . اغة األهداف يف ضوء تحليل الواقعصي .2

 .  والتجهيزات الالزمةاملستلزماتبناء الربامج التعليمية ويشتمل عىل اختيار املوضوعات، وتهيئة  .3

 . تنفيذ الربامج التعليمية يف ضوء األهداف واإلمكانيات املتوافرة .4

 .  مراقبة العمليات وتقوميها وإحداث التغذية الراجعة والتطوير .5

 . آليت يعرب عن طبيعة العالقة بني هذه املراحلوالشكل ا

 
النموذج مبني عىل املسلمة التي مؤداها أن بؤرة بنـاء املـنهج ا إىل أن هذ) 1996(ويشري الشبيل 

وتطويره ينبغي أن تتصل باملدرسـة ومعلميهـا وعمـل املدرسـة، وأن املـنهج الـذي يتأسـس عـىل عمـل 

 . ون األكرث فعالية يف تحقيق التغيري الحقيقي يف مستوى الدراسةاملدرسة يك

اختيار األهداف.2

بناء الربنامج. 3

التنفيذ.4  املراقبة والتقويم.5

 تحليل الواقع.1
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 . Kemp's Modelأمنوذج كمب 

 : ًقدم كمب أمنوذجا لبناء املنهج يتكون من سبع خطوات هي

 . دراسة املوضوعات واألغراض العامة .1

 . تحليل شخصيات املتعلمني وتحديد خصائصها .2

 . ء نتائج الخطوتني السابقتنيتحديد األهداف التعليمية وصياغتها يف ضو .3

 .اختيار محتوى التعليم .4

 . ار قبيلإجراء اختب .5

 . تحديد مصادر التعلم وأنشطة التدريس .6

 . التقويم .7

 . والشكل اآليت يعرب عن طبيعة العالقة بني هذه الخطوات

 

ملتعلم بوصـفه املصـدر األسـاس ، إىل أن هذا التصميم يركز عىل اوقد أشارت الشمري، والدليمي

ار اجعة التي تستند إىل نتـائج االختبـلصياغة األهداف الرتبوية، كام أن  هذا النموذج يهتم بالتغذية الر

القبيل وعملية التقويم مبعنى أن مراحل بناء املنهج ال تتوقف عند التقويم بـل توظـف نتـائج التقـويم 

ـوى واخت ـداف واملحـت ـىل األـه ـديل ـع ـراء التـع ـه إلـج ـويم نفـس ـدريس والتـق ـادر الـت ـار مـص ـمري، (ـي الـش

 ). 2003والدليمي،

Ýí†ÈnÛa 

دراسة املوضوعات واألغراض العامة

دراسة شخصيات املتعلمني

صياغة األهداف التعليمية

ختيار املحتوىا

ار قبيلاختب

تحديد مصادر أنشطة التدريس

التقويم 
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 . العاينأمنوذج 

ًـقـدم ـطـارق الـعـاين أمنوذـجـا مختلـفـا  ملراـحـل بـنـاء اـملـنهج إذ قـسـم مراـحـل بـنـاء اـملـنهج ـعـىل  ً

 : مجموعتني

تتضمن الخطوات التي تتعلق بتخطـيط الهيكـل العـام للمـنهج ومحتـواه عـىل  وفـق : املجموعة األوىل

 . ياجات املجتمع ومواصفات العمل املطلوباحت

وعىل هذا األساس فإن مراحـل . تتضمن الخطوات التي تتعلق بتطبيق املنهج وتقوميه: املجموعة الثانية

 : أو خطوات املجموعة األوىل تتمثل باآليت

 : تحديد االحتياجات ويتضمن .1

 تحليل طبيعة العمل الحالية. 

  تحديد التطلعات املستقبلية. 

 د املهارات املطلوبةتحدي . 

 : تحديد املتطلبات األساسية وتتضمن .2

 تحديد مواصفات العمل. 

 تحديد املهارات واملعارف املطلوبة ومستواها . 

أمـا املجموعـة . وضع الهيكل العام للتخصصات واملحتويات يف ضوء نتائج الخطوتني السـابقتني .3

 : كون من الخطوات اآلتيةالثانية التي تتعلق خطواتها بتطبيق املنهج وتقوميه فتت

 . صياغة األهداف التي متثل مخرجات التعليم وتتصل بحاجات املتعلمني وسوق العمل -أ 

صياغة تفاصيل املنهج وخطط التعليم والتعلم، وتتضمن ترجمة أهـداف التعلـيم يف وحـدات  -ب 

 . دراسية تقود إىل تحقيق األهداف وتتضمن وضع تفاصيل املواد الدراسية، ومفرداتها

 . ليات التعليم والتعلم، وتتضمن عملية تنفيذ املنهج الدرايسعم -ج 

 تعد هذه العملية أساسية يف بناء املنهج وتتسـم بكونهـا مسـتمرة ويف ضـوئها تحـدد التقويم -د 

جوانب النجاح والقصور يف املنهج وأسباب ذلك، ومبوجبها تجري عملية التغذية الراجعة ويتم 

  والشكل اآليت ميثل العالقـة بـني مراحـل بنـاء املـنهج يف )1984العاين،(تعديل املنهج وتطويره

 . أمنوذج العاين
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 . Shipley's Modelأمنوذج الشبيل 

 : ًوضع الشبيل أمنوذجا ملراحل بناء املنهج يتكون من ست مراحل هي

 . منها األهداف الرتبويةدراسة البيئة، وتحليل مكوناتها، وتحديد األسس واملصادر التي تشتق  .1

العنرص األساس الذي تـدور حولـه عنـارص املـنهج األخـرى ويـتم تحديـد صياغة األهداف بوصفها  .2

 . يف ضوء نتائج دراسة البيئة وتحليل مكوناتهااألهداف 

 . الخربات الرتبوية التي تتصل باألهداف الرتبوية وتنظيم هذه الخرباتاختيار  .3

 . وسائلهتحديد طرائق تنفيذ املنهج و .4

تقويم املنهج ويتناول كل عملية أو خطوة من خطوات املنهج وهذا يعني أن عملية التقويم متتـد  .5

 .إىل جميع مراحل املنهج

 .  تتم عملية التطوير يف ضوء نتائج التقويم.التطوير .6

 .حل بناء املنهج يف أمنوذج الشبيلوالشكل اآليت يعرب عن اتجاه العالقة بني مرا

تحديد االحتياجات

تحديد املتطلبات األساسية

 للتخصصات واملحتوى واملحتوىوضع الهيكل العام

صياغة األهداف

 تفاصيل املنهج وخطط التعليم والتعلم

التقويم

عملية التعليم والتعلم

مجموعة 
املراحل التي 

بالهيكل تتعلق 
العام واملحتوى

مجموعة 
الخطوات التي 
تتعلق بتطبيق 
 املنهج وتقوميه
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 Hilda Tabaا هيلدأمنوذج 

جاء منوذج هيلدا تابا إلبراز العالقة بني الحاجات وجوانب السلوك التي يراد إحداث التغيري فيها 

من جهة واألهداف املوضوعة مـن جهـة أخـرى عـىل افـرتاض أن تلـك الحاجـات وذلـك السـلوك متثـل 

. اف املنهج التي تعتمد عليها خطوات املنهج الالحقةمبجموعها املصادر التي يتم من خاللها تحديد أهد

 : وقد أشتمل منوذج هيلدا عىل سبع مراحل هي

 . تحديد الحاجات ونواحي القصور التي يراد معالجتها .1

 . حداثهإ الذي يراد ريصياغة األهداف يف ضوء الحاجات والتغي .2

 . اختيار املحتوى يف ضوء األهداف املصوغة .3

 . اس الفلسفة الرتبوية التي يقوم عليها املنهجتنظيم املحتوى عىل أس .4

 . اختيار الخربات التعليمية التي تتصل باألهداف وتسهم يف تحقيقها .5

 . تنظيم الخربات .6

 . تحديد ما سيتم فعله من أجل تنفيذ املنهج وكيفية تقوميه .7

 . والشكل اآليت يعرب عن العالقة بني هذه املراحل

دراسة البيئة وتحديد.1
 األسس واملصادر

صياغة األهداف.2

وسائل التنفيذ وطرائقه.4

 التقويم.5

التطوير.6

اختيار الخربات.3
 وتنظيمها
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 . Zais,s Modelمنوذج زايس أ

ًوضع زايس أمنوذجا يشتمل عىل عنارص املنهج املختلفة باألهداف مبستوياتها العامـة والخاصـة، 

واملحتوى واألنشطة التعليمية والتقويم، ولكنه يشدد عىل العالقة التبادلية بـني هـذه العنـارص وإظهـار 

العالقة بني التقويم واألهداف من جهـة والتغذيـة ًتأثري وتأثر بعضها يف البعض اآلخر ويشدد أيضا  عىل 

الراجعة من جهة زيادة عىل اهتاممه باملحتوى والشكل اآليت ميثـل شـكل العالقـة بـني خطـوات املـنهج 

 . وعنارصه وتداخلها مع بعضها

تحديد الحاجات وما يراد إحداثه من تغيري

ألهدافصياغة ا

اختيار املحتوى

تنظيم املحتوى

تحديد الخربات التعليمية

تحديد ما يجب فعله وتقوميه

)1( 

)2( 

)3( 

)4( 

)5( 

تنظيم الخربات التعليمية )6(

)7( 
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 أنواع تصميامت املنهج

املنهج ظهور أنـواع عديـدة مـن تصـميامت ترتب عىل اختالف وجهات النظر حول بؤرة اهتامم 

 : املناهج الرتبوية ميكن إجاملها تحت األنواع اآلتية

 : التصميامت التي تتمركز حول املعرفة وتتضمن .1

  منهج املواد الدراسية املنفصلةSubject Matter . 

  منهج املواد الدراسية املرتابطةCorrelated Curriculum . 

  منهج املجاالت الواسعةBroad Fields Curriculum. 

 : وتتضمن )منهج الوحدات(ًالتصميامت التي تتمركز حول املادة الدراسية واملتعلم معا  .2

  املادة الدراسية منهج الوحدات القامئة عىلSubject Matter Units . 

 منهج الوحدات القامئة عىل الخربةExperience Units. 

  :التصميامت التي تتمركز حول املتعلم وتتضمن .3

 منهج النشاط. 

 منهج املرشوعات. 

 منهج التعلم الذايت. 

اختيار
 األهداف

اختيارالتقويم
 املحتوى

اختيار 
 األنشطة

)4( 

)1( 

)2( 

)3( 
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 منهج األلعاب. 

 : التصميامت التي تتمركز حول املجتمع ومشكالته وتتضمن .4

  املنهج املحوريCore Curriculum. 

 نييكمنهج البوليتك. 

 . لكل من هذه األنواع وما يندرج تحتها من تصميامتبيان يام يأيت وف

 رفةمركز حول املعالتصميامت التي تت: أوالً

يتأسس هذه النوع من التصـميامت عـىل مبـادئ الفلسـفات الرتبويـة التـي تشـدد عـىل املـادة 

وتتسـم التصـميامت التـي تنـدرج تحـت هـذه النـوع بكونهـا . الدراسية كالفلسفة املثالية وما شـاكلها

ا تـتم صـياغة سـلوك تتمحور حول املادة الدراسية بوصف املادة غاية العملية الرتبوية التي عن طريقه

املتعلم ويعد هذه النوع من التصميامت من أقدم تصميامت املنهج املعرفية ومن أبـرز السـامت التـي 

 : ن غريه ما يأيتممتيز هذا النوع 

 . الرتابط بني أجزاء املادة الواحدة التي يتضمنها املنهج -أ 

املنهج مقصور عـىل ا  يف هذالفصل بني املواد الدراسية التي تقدم للمتعلمني مبعنى أن الرتابط -ب 

املادة الواحدة أما عىل صعيد املواد املختلفة فتقدم منفصـلة عـن بعضـها فيكـون لكـل منهـا 

مدرس وكتاب، وامتحان وساعات خاصة يف جدول الدروس كـام هـو الحـال يف اللغـة العربيـة 

 . يكون فيها منهج مستقل لكل من النحو، والبالغة، واإلمالء، واألدب، والتعبري

 : درج من تاعتامد األسلوب املنطقي يف تنظيم املحتوى فاملادة فيها ت -ج 

 السهل إىل الصعب . 

 الجزء إىل الكل . 

 املعلوم إىل املجهول . 

 املايض إىل الحارض . 

يعد الكتاب املدريس الحجر األساس الذي يرتكز عليه املنهج بوصفه يتضـمن املعلومـات التـي  -د 

 . يراد تزويد املتعلم بها

 . ل بني أجزاء املعرفة بوصف املعرفة واحدةالتكام -ه 

تتكون املادة الدراسية مبوجب هـذه النـوع مـن التصـميم مـن الحقـائق واملفـاهيم،  -و 

 واملبادئ والقوانني والنظريات التي تقـدم بشـكل مـرتابط بحيـث يسـهم كـل مكـون 
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 .  تعلم املكونات األخرىيفمنها 

ملعـلـم والكـتـاب اـملـدريس مـصـدرين أساـسـيني د ـعـىل دـقـة املعرـفـة املقدـمـة واعتـبـار ايالتـشـد -ز 

 . للمعرفة

الدور الرئيس للمعلـم يف مثـل هـذه النـوع مـن التصـميم توصـيل املعلومـات إىل املتعلمـني  -ح 

 .ورشحها

توظيف التفكري بأنواعه للحصول عـىل املعرفـة وجعـل العالقـة بـني التفكـري واملعرفـة عالقـة  -ط 

 . تبادلية من حيث التأثري والتأثر

النوع من التصميامت من التصميامت التقليدية التي تتأسس عىل املفهـوم التقليـدي ويعد هذا 

 . للمنهج

 : وفيام يأيت وصف ألنواع التصميامت الفرعية التي تندرج تحت هذه النوع

 . Subject Matterمنهج املواد الدراسية املنفصلة  .1

رفـة ويعـد مـن أقـدم يعد هذه التصـميم مـن التصـميامت التقليديـة التـي تتمحـور حـول املع

الدراسـية وقـد أطلـق عليـه مـنهج ً وأكرثها شيوعا يف تنظـيم املنـاهج ،التصميامت يف املناهج التعليمية

ن الخربات الرتبوية التي يتضمنها تقدم يف صورة مواد دراسـية منفصـلة عـن املواد الدراسية املنفصلة أل

حياء، ومادة الكيمياء، ومادة الرياضيات، ومادة مادة الفيزياء، ومادة األ: بعضها فعىل سبيل املثال هناك

فاملواد التعليمية مبوجبه تقسم عىل عدد من املـواد املنفصـلة عـن بعضـها مـن حيـث . ، وهكذاالتاريخ

املقرر الـدرايس والكتـاب، والحصـص، واملدرسـون واالختبـارات وتنطبـق عليـه السـامت التـي ذكرناهـا 

لتدرج من السهل إىل الصعب، ومن البسـيط إىل املعقـد، ومـن للتصميامت التي تتمركز حول املعرفة كا

، ويعـد املعلـم التعليميـةالجزء إىل الكل، ومن املـايض إىل الحـارض، وكـون الـدور الـرئيس فيـه للـامدة 

 . والكتاب املدريس فيه املصدرين األساسيني اللذين يتحصل منها املتعلم املعرفة

 : نه باآليتن إىل تبني هذا التصميم عويدافع الداعو

 اإن الغرض األسايس للرتبيـة هـو املحافظـة عـىل الـرتاث الثقـايف واالجتامعـي واإلنسـاين وهـذ 

الـرتاث قايف واالجتامعي عن طريق نقل هـذا التصميم يعد األفضل ألنه يحافظ عىل الرتاث الث

 . من جيل إىل جيل ويالحظ أن هذه الحجة مبنية عىل املفهوم التقليدي للرتبية
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 النوع يتسم بسهولة إعداده وتصميمه واختصاره الكلفة االقتصاديةإن هذا . 

 ًيتسم أيضا بسهولة التقويم . 

 يتسم بسهولة التطوير . 

 : فيام يرى منتقدوه

 يـق القـراءة يف الكتـاب أنه يهتم بتقديم الخربات غري مبارشة التـي ميـر بهـا الطالـب عـن طر

ًة جدا فيه وملا كانـت الخـربات املبـارشة أدعـى الخربات املبارشة فتكاد تكون ضئيلاملدريس أما 

 . ًقصورا يف هذا النوع من املناهجات ومقاومة النسيان فإن هذا يعد للثب

 ن هذا النوع يهتم باملعلومات ويعتربها غاية بحد ذاتها ويهمل دراسة البيئة واملجتمعأ . 

 ا املختلفـة ويهمـل ن هذا املنهج يشدد عىل جانب واحد مـن الـرتاث وهـو املعرفـة بجوانبهـأ

 . مني يف نقل الرتاثأالعادات والتقاليد واالتجاهات مام يجعله غري 

 : يزات فهيًميزات وعيوبا أما املتصميامت لويف ضوء ما تقدم ميكن القول إن لهذا النوع من ا

 .إسهامه يف نقل جانب من الرتاث اإلنساين واالجتامعي من جيل إىل جيل -أ 

 . م بالعمق والتنظيم وبذلك يسهم يف تعميق املادة لدى املتعلمتقدميه املادة بطريقة تتس -ب 

 .قلة التكاليف الالزمة لعمليات تنفيذه وتقوميه وتطويره -ج 

ًسهولة عملياته تخطيطا، وتنفيذا وتقوميا وتطويرا -د  ً ً ً . 

ًنيله تأييد الكثـري مـن األكـادمييني يف التعلـيم العـايل خاصـة يعطيـه زخـام ومينحـه فرصـة  -ه 

 . للشيوع

 :  عيوبه فيمكن تحديدها باآليتأما

 تجزئته املعرفة ووضع الفواصل بينها . 

 افتقاره يف الغالب إىل التكامل واالستمرارية والتتابع يف تنظيم املحتوى . 

 زيادة حجم املعلومات التي يقدمها وكثافتها من شأنها أن تؤدي إىل صعوبة فهمها . 
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 ادة املعلومات تزيد من قدرة املتعلم عـىل فهـم بناؤه عىل فلسفة تربوية غري سليمة ترى أن زي

 . الحياة

  افتقاره إىل املوازنـة بـني جوانـب شخصـية املـتعلم ألنـه يهـتم بالجانـب املعـريف فقـط ويهمـل

 . الجوانب األخرى

 سلبية املتعلم فيه واقتصار دوره عىل التلقي . 

 إهامله ميول الطلبة وحاجاتهم. 

 تهم وفرضه معلومات واحدة وتقـدميها بطريقـة واحـدة اعدم مراعاة قدرات الطلبة واستعداد 

 . للجميع

 ًإهامله األنشطة جعله ممال . 

 إهامله دراسة املجتمع الذي ينتمي إليه املتعلمون . 

  اإلدراك العقيلمنتكريسه عملية الحفظ والتلقي واالسرتجاع وإهامله املستويات العليا  . 

 .Correlated Curriculumمنهج املواد الدراسية املرتابطة  .2

منهج املواد الدراسية املرتابطة هو عبارة عن ربط مـادتني دراسـتني أو أكـرث ببعضـهام مـن دون 

إزالة الحواجز املوجودة بني املواد كام يحصل عند الربط بني األدب والتاريخ مبعنى أنه منهج مبني عىل 

ميامت نتيجـة االنتقـادات التـي فكرة الربط بني بعض املواد الدراسية، وقد ظهر هذه النـوع مـن التصـ

خطوة نحو تطوير منهج املواد املنفصـلة، والـربط يف هـذا  املواد املنفصلة لذلك فهو يعد جهوجهت ملن

 : النوع يأيت عىل نوعني هام

 النوع من الربط تقدم كل مـادة بكتـاب مـدريس خـاص يتضـمن ا مبوجب هذ:عريضالربط ال -أ 

يـة الـربط بـني أجـزاء املـادة الدراسـية بـأجزاء مـادة  للمدرسة حرىاملادة قامئة بذاتها وتعط

دراسية أخرى قد تكون مشابهة لها، أو مختلفة عنها، وهذا يعني أن هـذا النـوع مـن الـربط 

يتأثر بطبيعة املواد وخصائصها، وسعة املعلومات التي يلم بها املعلم التي متكنـه مـن الـربط 

 .دى توافر الوقت الالزم للربطبني املواد، ومدى رغبته هو يف عملية الربط، وم

 وهو ربط مخطط له باالشرتاك بني املعلم واملرشف الفنـي ويتسـم :الربط املنظم -ب 

 بأنه يخضع إىل تعليامت رسمية وإجـراء اجتامعـات دوريـة حـول الكيفيـة التـي
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يتم بها الربط واملجاالت التي ميكن أن يحصل فيها وبذلك يختلف عن الربط العريض الذي يخضع 

زد عىل ذلك أن مجاالت الربط يف هذا النوع قد تكون بني أجزاء املواد املتشـابهة . لرغبة والصدفةل

التي تدرس يف العام الدرايس الواحد كالجغرافية والتاريخ، والرياضيات والفيزياء مـثالً، وقـد تكـون 

اهج ال يختلف عـن بني أجزاء مواد غري متشابهة كالربط بني األدب والتاريخ، إن هذا النوع من املن

منهج املواد املنفصلة إال يف عملية الربط بني بعض األجـزاء، وهـي بهـذه الطريقـة عمليـة يصـعب 

االلتزام بها كذلك فإنه ال يرقى إىل املستوى الذي يجعله يتخلص من أوجه النقد والعيوب  املرتتبـة 

املنفصـلة تبقـى نهج املـواد  أغلب العيوب التـي ذكرناهـا ملـ فإنعىل منهج املواد املنفصلة، وبذلك

لهذا النوع ال سيام اهتاممـه بالجانـب املعـريف وإهاملـه الجانـب الوجـداين واملهـاري وعـدم .قامئة

وضـآلة مراعاته األسس النفسية املتعلقة باملتعلم، وعـدم مراعاتـه الفـروق الفرديـة بـني املتعلمـني 

 . األنشطة فيه

 . Board Fields Curriculumالت الواسعة امنهج املج .3

يقوم هذا النوع من املناهج عىل مبدأ الجمع بني أجزاء مـنهج املـواد الدراسـية املتشـابهة يف مجـال 

ًواحد بحيث تزول الحواجز بني املواد لذلك فإنه يتكون من مجاالت واسعة ويتسم بأنـه يحقـق فهـام عامـا  ً

املحاوالت التي بـذلها محاولة من خطوة أو كوقد ظهر هذا التصميم . من الطلبة مليادين واسعة من املعرفة

ون باملناهج من أجل تطوير منهج املواد املنفصلة، والتغلب عىل عيوبه والتخلص من االنتقادات التـي يناملع

 . وجهت له

 مكان دمج مادتني أو أكرث من فروع املعرفـة املتقاربـة يف شـكل مبوجب هذا التصميم يكون باإل

 : جديد يسمى مجاالً مثل

 الكيمياء ، واألحياء، والفيزياء، والجيولوجيا:  يتضمن:وم العامةمجال العل . 

 الحساب، والجرب، والهندسة، واملثلثات: يتضمن: مجال الرياضيات . 

 النحو، واألدب، والبالغة، والنصوص، واإلمالء: يتضمن: مجال اللغات . 

 علوم القرآن ، والفقه، والحديث والسنة: يتضمن: مجال الرتبية الدينية.  

 الرسم، والتصوير، واملوسيقى، واألعامل اليدوية: يتضمن: مجال الرتبية الفنية . 

ــة إال أن  ــنهج يف املراحـــل الدراســـية كاـف ــتامد هـــذا اـمل ــة اـع ــن إمكانـي ــرغم ـم ــىل اـل  وـع

 



 تصميم املنهج التعليمي 

 

 164

4 

مصمميه مل يحالفهم النجاح يف إلغاء الحواجز بني املواد الدراسية بشكل تام يف املجال الواحد فقـد ظـل 

بـالحيوان وثالـث خـاص بالكيميـاء، ورابـع خـاص بـات وآخـر  جـزء خـاص بالنًوم مكونا مـنمجال العل

 بـني هـذه األجـزاء تبالفيزياء، ويقدم كل جزء من األجزاء كوحدة دراسية، وبـذلك فـإن الحـواجز بقيـ

 قـد ال يتعـدى وهذا يعني أن ما حصل من تغيري مبوجـب مـنهج املجـاالت الواسـعة هـو تغيـري شـكيل

شري بعض امليزات  التي ترتبـت عـىل أتميكن تب واملقررات الدراسية، وعىل الرغم من ذلك عنوانات الك

 : هذا التصميم باآليت

 يؤدي إىل التكامل بني أجزاء املعرفة . 

  يقدم املواد يف صورة مجاالت تذوب فيها الفواصل بني األجزاء يف املجال الواحد. 

 ج املواد يف املجال الواحديظهر العالقات بني جوانب املعرفة عن طريق دم. 

 يسهم يف إيجاد نوع من الربط بني املدرسة واملجتمع من خالل دراسة املشكالت. 

 : أما عيوبه فتتلخص باآليت

 عدم صالحيته للتعمق يف املعرفة مبعنى أنه منهج أفقي . 

 عدم توفريه الفرص الالزمة لقيام الطلبة باألنشطة الرتبوية التي هم بحاجة إليها. 

 وبة دمج بعض املواد يف مجال واحدصع. 

 يهتم باملعرفة أكرث من غريها وهذا يعني أنه ال يحقق التنمية الشاملة لشخصية املتعلم. 

 من التصميامت التي تتمركز حول املادة املنهج الحلزوين الذي يشدد عىل العالقـة .املنهج الحلزوين .4

تسـاعها بـني صـف وآخـر، اق تكرار املفاهيم وعن طري) االستمرارية والتتابع(الرأسية بني املفاهيم 

 . وبذلك يختلف عن التصميامت السابقة التي تهتم بالعالقة األفقية بني أجزاء املعرفة

فاملنهج الحلزوين يقوم عىل أسـاس تكـرار األفكـار الجزئيـة، أو املوضـوعات، أو املفـاهيم مـرات 

ًهج مع ازديادها تعمقا واتساعا عدد مع تقدم املنتت  . ٍ انتقل املتعلم من صف إىل صف تال لهاملكً

و إىل الرجـوع إىل األفكـار إن فكرة املنهج الحلزوين أو اللولبي تقوم عىل رؤيـة برونـر التـي تـدع

 .ة والتأسيس عليها فيام هو جديدالرئيس

إن اعتامد هذا النوع من املناهج ال يعني أن املادة الدراسية تختلف يف نوعهـا إمنـا 

ً العمق واملستوى بحيث تبدأ من نقطة ضيقة تـزداد عمقـا واتسـاعا مـعاالختالف هو يف ً 
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 .  تقدم املستوى الدرايس والشكل اآليت يوضح تتابع الفكرة يف املنهج الحلزوين حسب الصفوف الدراسية

 
 .قليدي ّوالتصميامت األربعة التي مر ذكرها متثل تصميامت املنهج القديم، أو الت

 )منهج الوحدات (ًالتصميامت التي تتمركز حول املادة واملتعلم معا: ًثانيا

 Units Curriculum  

ظهر هذا التصميم كمحاولة من املحاوالت العديدة لتطوير منهج املواد املنفصلة، وهـو تصـميم 

 . يقوم عىل إزالة الفواصل بشكل تام بني أجزاء املادة

ا تنظيم خـاص ملـادة دراسـية وطريقـة يف التـدريس تضـع الطلبـة يف واملقصود بالوحدة هنا أنه

موقف تعليمي متكامل يتطلب منهم أداءات وأنشطة متنوعة تؤدي إىل مرورهم بخربات معينة تـؤدي 

 . إىل بلوغ األهداف املطلوب تحقيقها

يـرتبط مبـنهج وعىل أساس هذا املفهوم فإن منهج الوحدات القـائم عـىل املـادة الدراسـية، 

مـنهج يف هو الحـال كام ًالوحدة يف هذا املنهج ال تجعل من املادة هدفا لها أن املواد املنفصلة غري 

املواد املنفصلة إمنا نقطة انطالق لتحقيق أهداف أخرى مثل تكوين العادات واالتجاهات املرغوب 

 إكساب املتعلمني املعلومات ال فيها لدى الطلبة، ويتميز هذا املنهج عن املواد املنفصلة بأن طريقة

تكون بالتلقني إمنا باألنشطة املستمرة التي يؤديها الطلبـة، وأن هـذا املـنهج يؤكـد وحـدة املعرفـة 

وربط الدراسة بالحياة فهو يقوم عىل أساس أن املنهج كل يتكون من عدد من الوحدات املتجانسة 

ن الوحـدات الدراسـية املرتابطـة التـي املرتابطة واملنهج يف هذا التصميم يقسـم عـىل مجموعـة مـ

وتتمحـور كـل وحـدة حـول مفهـوم معـني أو . للمنهجالعامة تكامل مع بعضها لتحقيق األهداف ت

 وتتسـم الوحـدة يف هـذا التصـميم بأنهـا تقـوم . موضوع معني، أو مشكلة من مشـكالت املجتمـع
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، واالهتامم بأنواع األنشطة، والسعي إىل عىل أساس التكامل املعريف، وإيجاد العالقة بني املدرسة والحياة

 .تحقيق مبدأ شمول الخربة

 : ًونظرا لوجود نوعني من الوحدات

  الوحدات القامئة عىل املادة الدراسيةSubject Matter Units. 

  الوحدات القامئة عىل الخربةExperience Units. 

 : مني هاميفقد ترتب عىل ذلك وجود تصم

 .ىل املادة الدراسيةمنهج الوحدات القامئة ع .1

 كام هو الحال مع منهج املواد املنفصلة غري أن املادة اسية املحور الرئيسمبوجبه تعد املادة الدر

هنا ليست غاية بحد ذاتها إمنا الغاية هي معالجة جوانب مهمة يف حياة املتعلمني، فضالً عن أن مـنهج 

ل بني فـروع املـادة، أو بـني مـادة وأخـرى، وبـذلك الوحدة القامئة عىل املادة الدراسية ال يتقيد بالفواص

ًيزيل تلك الفواصل متاما فيعالج عيبا كبريا  ً عيوب منهج املواد املنفصلة، وهناك من يعد هذا املـنهج من ً

 . املنفصلةصورة متطورة ملنهج املواد

 : تتمثل يفاملادة الدراسية متنوعة ولها صور عديدة عىل ومن الجدير بالذكر أن الوحدات القامئة 

 وحدات تدور حول موضوع من موضوعات املادة . 

 ًت أي جعل املشكلة عنوانا للوحدةوحدات تدور حول مشكلة من املشكال. 

 .ل يف العراقحتمعالجة مخلفات الطائفية التي كرسها امل: مثل

 عليه أكرث منها نعمةةثروات العراق نقم: وحدات تدور حول قاعدة عامة، أو تقييم مثل  . 

 أثـر االحـتالل األمـرييك يف العالقـات االجتامعيـة بـني : دات تدور حول املسح أو التتبع مثلوح

 .العراقيني

 .منهج الوحدات القامئة عىل الخربة .2

الوحدات القامئة عىل الخربة هي تلك الوحدات التـي تهـتم بـالخربات الرتبويـة وتبنـي حاجـات 

مـن مـنهج  الوحدات القامئة عـىل الخـربة يقـرتب املتعلمني واهتامماتهم، ومشكالتهم وبذلك فإن منهج

 . النشاط الذي سيأيت الحديث عنه

 إن مـحــور الوـحــدة يف ـهــذا اـملــنهج يـشــتق ـمــن مـيــول الطلـبــة، وحاـجــاتهم ومـشــكالتهم
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عىل الرغم من اختالفها بني طالب وآخر يوجد الكثري من التشابه بينها يف كـل مرحلـة مـن مراحـل التي 

 .منو املتعلمني

امليـول والحاجـات وأن هـذه امليـول والحاجـات  لكون هذا النوع من املناهج يقـوم عـىل ًونظرا

ًمتغرية ال تعرف الثبات فال ميكن إعداد منهج الوحدة القامئة عىل الخربة مسبقا وعىل هذا األسـاس فـإن 

ليه  منهج النشاط غري أن نوع الوحدات يخطط يف حدود منهج متفق ع معهذا النوع من املناهج يتفق

 ). 2002جامل،(

 أسس تخطيط وحدة  الخربة

 : عند تخطيط وحدة الخربة يجب مراعاة األسس اآلتية

 دراسة ميول الطلبـة وحاجـاتهم وتحديـدها بشـكل واضـح ودقيـق ألن الوحـدة التـي سـيتم -أ 

 . ً والحاجات محورا لهاتخطيطها تعتمد هذه امليول

 .شكالت التي يراد التصدي لهاتحديد أهداف الوحدة يف ضوء الحاجات وامليول أو امل -ب 

 .اختيار محتوى الوحدة الذي يتصل باألهداف التي تم تحديدها ويلبي حاجات املتعلمني -ج 

ًتنظيم املحتوى تنظيام أفقيا ورأسيا -د  ً ً. 

 .اختيار أساليب التعليم والتعلم املالمئة للتعامل مع محتوى الوحدة وأهدافها -ه 

 .تهيئة مصادر التعلم الكافية -و 

 .التقويم وأدواتهوصف أسلوب  -ز 

 الوحدة القامئة عىل الخربةالفروق بني الوحدة القامئة عىل املادة و

ًإىل أن هناك فروقا بني الوحدة القامئة عىل املادة الدراسـية والوحـدة القامئـة ) 2008(أشار عطية

 : عىل الخربة هي

دة القامئـة عـىل حول املوضـوع الـدرايس فـيام تتمحـور الوحـادة تتمحور الوحدة القامئة عىل امل .1

 .الخربة حول الخربات الرتبوية

مصدر اشتقاق وحدة املادة هو املوضوعات الدراسية يف حني أن مصـدر اشـتقاق وحـدة الخـربة  .2

 .هو حاجات املتعلمني وميولهم

 مـن ةوحدة الخربوحدة املادة الدراسية تعد من خرباء متخصصني مبشاركة املعلمني يف حني تعد  .3

 .الطالب،واملعلمني، والخربة
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وتقترص مشاركتهم عىل التخطيط لتنفيـذها فقـط يف ال يشرتك الطالب يف تخطيطها وحدة املادة  .4

 . حني أن الطلبة يشرتكون يف التخطيط لوحدة الخربة والتخطيط لتنفيذها كذلك

ًوحدة املادة تخطط مسبقا بشكل كامل يف حني أن وحدة الخربة يتم تحديـد الهيكـل العـام لهـا  .5

 . م يشرتك الطلبة يف تخطيط بعض جوانبها، وتعديل خطة أي جانب يقتيض التعديل، ثًمسبقا 

ًوحدات املادة يتم اختيارها من واضعي املناهج وبعض املعلمني أحيانا فيام يتم اختيار وحـدات  .6

 . الخربة من الطالب

تسـم بالسـعة ينشاط الطلبة يف وحدات املـادة ضـئيل يف حـني أن نشـاطهم يف وحـدات الخـربة  .7

 . والفاعلية

 . وحدات الخربة أكرث مراعاة للفروق الفردية بني املتعلمني من وحدات املادة .8

 . ًوحدات الخربة أكرث إسهاما يف ربط املدرسة بالبيئة من وحدات املادة الدراسية .9

األهداف التي يتم تحقيقها عن طريق وحدات الخربة أكرث من تلك التي تحققها وحـدات املـادة  . 10

 .الدراسية

ة ويعـد مـنهج دك من يعد منهج وحـدات املـادة الدراسـية مـن املنـاهج املرتكـزة حـول املـاهنا . 11

 .وحدات الخربة من املناهج املرتكزة حول املتعلم

 .التصميامت التي تتمركز حول املتعلم: ًثالثا

ًنظرا لكون املتعلم هو املستهدف يف العملية الرتبوية فقد ذهب الكثري من الفلسفات الرتبويـة، 

التعليميـة، وأن يكـون التجاهات الرتبوية  الحديثة إىل وجوب أن يكون املتعلم هو املحور يف العملية وا

ًنشطا إيجابيا فاعالً يف املنهج الحديث واستجابة لهذا التوجه ظهرت تصميامت حديثة للمناهج تتمركـز  ً

 : حول املتعلم وحاجاته ومن هذه التصميامت

 منهج النشاط . 

 منهج املرشوعات.  

 منهج التعلم الذايت أو التكنولوجي. 

 منهج األلعاب . 

 : ولكل من هذه التصميامت خصائص وأشكال وميزات وعيوب نعرضها فيام يأيت
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 .  Experience Curriculumمنهج النشاط  .1

أطلق هذا املصطلح عىل هذا النوع مـن املنـاهج ألنـه يشـدد عـىل النشـاط الـذايت للمتعلمـني، 

ًليك يتعلموا تعلام ذاتيا عن طريق مـرورهم بخـربات تربويـة متنوعـة تـؤدي إىل ية وتوفري الفرص الكاف ً

النمو الشامل املرغوب فيه ولذلك أطلق عليه منهج الخربة ومن أبرز سامت هذا املنهج أنه يخطط عىل 

ّأساس مبدأ الفعالية الذي يتطلب أن يكون املتعلم نشطا فعاالً، وأن يقوده نشـاطه الـذايت إىل ال كشـف ًّ

علم هـو األسـاس فيـه والغايـة النهائيـة للعمليـة تفهو مـنهج محـوره املـتعلم، واملـ. عن املعرفة بنفسه

 : إن منهج النشاط يبنى عىل األسس اآلتية. املنهجا التعليمية، وهو النقطة التي بها يبدأ وبها ينتهي هذ

  ،فاعليته يف املواقف التعليميةوإيجابية املتعلم. 

 ًشاطا ذا معنى به يكتسب املعلومات واملعارف النافعةمامرسة املتعلم ن. 

 إرشاك املتعلم يف حل مشكالت ذوات معنى عنده واكتشاف حلولها بنفسه . 

  إرشاك الطلبة واملعلمني يف إعداد املنهج والتخطيط له، وتحديد أهدافه، ومحتـواه، وأسـاليب

درسـية واالجتامعيـة وال يـتم  ومنهج النشاط عملية مستمرة تتم يف ضوء املواقـف امل.تقوميه

 ً.إعداده مسبقا

 اطخصائص منهج النش

 : يتسم منهج النشاط بالخصائص اآلتية

  ًال يعد مسبقا ألنه يقوم عىل أسـاس ميـول املتعلمـني وحاجـاتهم وهـذه امليـول والحاجـات تتسـم

ًبالتغري تبعا لتغري الظـروف واملتعلمـني والبيئـة، والـزمن لـذلك ال يعـد مسـبقا إمنـا  ً تكـون عمليـة ّ

تخطيطه عملية مستمرة مشرتكة بني املعلم والطلبة؛ فهم يخططون ملا يظهر من ميول وأغراض يف 

ًالحارض، أما يف املستقبل فيكون التخطيط طبقا ملا يظهر مـن تلـك امليـول واألغـراض يف املسـتقبل، 

ًولهذا السبب فإن هذا املنهج يتطلب معلام ذا دراية كبرية، ويبذل جهدا كبري  . ًاً

  اهتاممه بوحدة املعرفة وتكاملها، وميثل محتواه مواقف نشاط ميارسها الطالب فيحـل عـن طريـق

 . ًمامرستها مشكلة من مشكالته، أو يشبع ميالً من ميوله، ويحقق غرضا من أغراضه

 يتم تحديده يف ضوء حاجات الطلبة وميولهم . 

 اهتاممه بأسلوب حل املشكالت . 
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 امعي، والتخطيط املشرتكتشديده عىل العمل الج. 

 أنواع منهج النشاط

 : ملنهج النشاط صورتان هام

ً هو املنهج القائم عىل ميول الطالب وحاجـاتهم الـذي يلتـزم التزامـا تامـا :منهج النشاط التلقايئ - أ ً

بخصائص املتعلمني التي يبنى عـىل أساسـها، ومـن مسـتلزمات تطبيـق هـذه النـوع مـن مـنهج 

 : النشاط

  ًبني مجموعات تبعا مليولهمتوزيع الطلبة . 

 وجود جدول دروس مرن ال يقيد الطلبة بنظام الحصص . 

 توزيع الطلبة يف ضوء ما حققوا من منو وما تسمح به قدراتهم. 

 عدم فرض نظام معني عىل الطلبة. 

 فر اإلمكانيات الالزمة لتطبيقهاتو. 

 يشعرون بها هم من تلقاء أنفسـهم والتلقائية يف هذا املنهج تعني قيامه عىل ميول املتعلمني التي

 النشـاط يف هـذا املـنهج هـو نشـاط  أنوليس عىل امليول التي يفرضها الكبار عليهم، وهـذا يعنـي

ًداخيل وليس شيئا خارجيا ألن ميول  ولهـذا املـنهج .تنفيذ املـنهجالطلبة وحاجاتهم تتحقق يف أثناء ً

 : ميزات هي

 تشمل جميع جوانب النمو يف شخصية املتعلماهتاممه بالتنمية الشاملة املتكاملة التي  . 

  اهتاممه بإشباع حاجات األطفال وميولهم، وإشعارهم باالسـتقرار والطأمنينـة ؛ فـال قلـق، وال

 .خوف من الفشل يف االمتحان يف ظل هذا املنهج

  املتعلمني بـأن املعـارف التـي يتعلمونهـا يكمـل بعضـها تشديده عىل تكامل املعرفة وإشعاره

  ً.بعضا

 : أما عيوبه فهي

 صعوبة تحديد ميول الطلبة، وحاجاتهم األساسية . 

 تغري الحاجات وامليول التي يبنى عليها من وقت آلخر . 

  ًال يساعد عىل تحصيل املبادئ العامة التي تنظم املعرفة تنظيام منطقيا، وال يتـيح للمتعلمـني ً

 . فرص إتقان املادة

 وما ينبغي أن يكون عليه الطفل يف املستقبل ملواجهة اهتاممه بالحارض وإهامله تراث املايض 

 . املشكالت التي تنتظره
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 حاجته إىل معلم كفء قد ال يتوافر لبعض املدارس. 

 . منهج النشاط القائم عىل مواقف الحياة االجتامعية - ب

إن هذا النوع من منهج النشاط  يقع ضمن التصـميامت التـي تتمركـز حـول املجتمـع ومشـكالته 

 . يت الحديث عنها وهناك سنفصل الحديث فيهالتي سيأ

 . Progect Curriculumمنهج املرشوعات  .2

 ا النوع من املناهج، ومـنهج املرشوعـاتكان وليم كلباترك أول من أطلق هذا املصطلح عىل هذ

ًهو إحدى الصور التطبيقية ملنهج النشاط الذي يتمركز حـول املـتعلم ويعـد أكرثهـا شـيوعا يف امليـدان 

 . يالرتبو

واملقصود باملرشوع هو قيام الفرد، أو الجامعة بسلسلة من ألوان النشاط التي تؤدي إىل تحقيق 

 . أهداف ذوات أهمية لهم

 : واملرشوع هو منهج وطريقة يف التدريس وليك يحقق أهدافه يقتيض 

 أن تكون له أهداف واضحة يف أذهان املنفذين . 

 أن يكون ذا أهمية اجتامعية . 

 ىل ما يلزم من أساليب البحث والتقيص والتنقيب حول املشكلة املبحوثة وإيجاد أن يشتمل ع

 . حل لها

 يف تخطيطه تحت إرشاف املعلم، فاملرشوع عمل ميداين يقوم بـه ) الطلبة(املنفذون يقوم ن أ

ً عملية يجري تحت إرشاف املعلم عـىل أن يكـون هادفـا يقـدم خدمـة  بطبيعةاملتعلم يتسم

 . ويتم يف بيئة اجتامعيةللمتعلم واملادة 

 ميزات منهج املرشوعات

 : ملنهج املرشوعات ميزات يلتقي يف أكرثها مع منهج النشاط وهي

 تعويد الطلبة تحمل املسؤولية . 

  الطلبة املثابرة والجد يف العملتعويد . 

 تنمية روح التعاون بني الطلبة. 

 تدريب الطلبة عىل حل املشكالت. 

  الحكم واتخاذ القرارات لدى الطلبةتنمية القدرة عىل إصدار . 

 الربط بني املدرسة والحياة . 

 تعويد الطلبة البحث املنظم. 
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 جعل الطلبة محور العملية التعليمية . 

 كشف مواهب الطلبة وإظهار قدراتهم والفروق الفردية بينهم . 

 .عيوب منهج املرشوعات

 : ن أن توجه إليه ومنهاال يخلو منهج املرشوعات من املآخذ واالنتقادات التي ميك

 . حاجته إىل إمكانيات مادية وتسهيالت إدارية قد ال توفرها املؤسسة التعليمية -أ 

يستلزم إعادة توزيع جدول الدروس، وتنظيم اليوم الدرايس بطريقة مالمئة قد ال يتمكن منها  -ب 

 . بعض املديرين

 . حاجته إىل إمكانيات خاصة لدى املعلمني قد ال تتوافر للجميع -ج 

 . عوبة إعداده وتنفيذهص -د 

 . قصوره عن متكني املتعلمني من التعمق يف املادة -ه 

 . منهج التعلم الذايت أو التكنولوجي .3

يطلق عليه املـنهج التكنولـوجي وقـد ظهـر هـذا املـنهج بعـد انتشـار اسـتخدام التكنولوجيـا يف 

علم عـىل وفـق قدراتـه، التعليم، مبوجبه ميارس املتعلم وسائط تكنولوجية يف التعلـيم متنحـه فرصـة الـت

ومتنحه الحرية يف اختيار الوقت الذي يالمئه لذلك يعد املتعلم فيه محـور العمليـة التعليميـة والعـنرص 

 : الفاعل فيها واملنهج  التكنولوجي يرمي إىل

  تأكيد إيجابية املتعلم يف العملية التعليمية التعلمية. 

 يغ محسوسةصجردة بتعزيز اإلدراك الحيس بعرض املفاهيم واملبادئ امل . 

 تنمية القدرة عىل الخلق واإلبداع لدى الطلبة . 

 تنمية القدرات البحثية وحب االستطالع لدى الطلبة . 

 تأهيل املتعلمني للتعايش مع املستجدات التكنولوجية . 

 تحقيق مبدأ التعلم من أجل اإلتقان . 

  رغباتهم يف التعلمه املتعلمني وتقويتحفيز. 

 دى املتعلمني عىل توظيف املعارف املكتسبة يف مواقف جديدةتنمية القدرة ل . 

 تقديم الخربات بأسلوب مشوق . 

 تفريد التعليم ومتكني املتعلمني من االعتامد عىل أنفسهم يف التعلم . 
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 متطلبات املنهج التكنولوجي

 : يتطلب املنهج التكنولوجي ما يأيت

 . تها وقياسهاً املنهج إجرائيا بحيث ميكن مالحظيد أهدافدتح -أ 

م السابق منها إىل تعلم الالحـق ويتأسـس تعلـم املحتوى يف وحدات أو أطر يؤدي تعلتقديم  -ب 

الالحق عىل تعلم السابق،وترتب هذه الوحدات عىل شكل خطوات متسلسلة مربمجة بصـورة 

ًخطية، أو متشعبة، ويقوم املتعلم بتعلمها حسـب تسلسـلها خطـوة بعـد أخـرى تبعـا لنـوع 

 .  ينتقل من خطوة إىل أخرى قبل إتقان السابقةاملهمة وال

تقديم املحتوى بشكل مثريات تعرض أمام املتعلم بوسائل تكنولوجيـة كالحاسـوب والحقائـب  -ج 

 . التعليمية، والكتب املربمجة وغريها

 . مراعاة مبدأ تفريد التعليم والفروق الفردية بني املتعلمني -د 

 .تقديم الفرص الكافية للتعلم الذايت -ه 

 .يب محتوى الربنامج قبل تطبيقه تجر -و 

 ميزات املنهج التكنولوجي

 : يتيتميز املنهج التكنولوجي باآل

  واالجتامعية والتكنولوجية التي يقوم عليها املنهجمراعاة األسس النفسية . 

  تحديات القرن الحادي والعرشين، ومواكبة التغريات يف املجاالت العلمية تأهيل الجيل ملواجهة

 .االجتامعيةوالثقافية و

  التخلص من عيوب طرائق التدريس التقليدية مبا يوفر من عوامل تشـد انتبـاه املتعلمـني وتثـري

 .دافعيتهم نحو التعلم متمثلة بالوسائط التكنولوجية

 تقديم خربات تعليمية تعلمية غنية باملثريات منظمة بشكل متسلسل لتحقيق أهداف محددة. 

 ت الكايف لكل خطوة من خطوات التعلم وميكن املتعلم من أن مينح املتعلم الحرية يف أخذ الوق

 .ًيتعلم ذاتيا باستخدام الوسائط التكنولوجية ومينح املتعلم حرية يف إدارة الوقت

 يوفر مصادر تعلم وخربات عالية الجودة ال ميكن توفريها يف املناهج التقليدية . 

  االنضباط الذايت يف عملهيعود املتعلم. 
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 ج التكنولوجيعيوب املنه

 :  مآخذ عليه تتمثل يف اآليت هناك عىل الرغم من امليزات الكثرية التي يتمتع بها املنهج التكنولوجي فإن

 املادية الكبرية التي قد ال تستطيع بعض الدوائر التعليمية تحملهاتكلفته . 

 جي برامجه التعليميةتقلة املتخصصني يف تصميم املنهج، أو من. 

 لعـاملني يف مجـال التعلـيم بأهميـة اسـتخدام تكنولوجيـا التعلـيم ومتسـكهم قلة إميان بعـض ا

املتمثلـة بالكتـاب املـدريس، وروتينيـة العمـل املـدريس  النمطيـة وإجراءاتهـاباملناهج التقليدية 

 .اليومي

 قصور تأهيل املدرسني الستخدام تكنولوجيا التعليم . 

 أنواع مناهج التعلم الذايت

يوالت التعليميـة، دعلم الذايت كالتعلم بالحقيبة التعليمية، والتعلم بـاملوهناك أكرث من منهج للت

والتعلم بالحاسوب والتعلم املربمج وسنفصـل الحـديث يف كـل مـن مـنهج الحقيبـة التعليميـة، ومـنهج 

 : املويودالت التعليمية كام يأيت

 وهو عبارة عن برنـامج التعليم الذايتحد مناهج أمنهج الحقيبة التعليمية هو : الحقيبة التعليمية -أ 

تعليمي مصمم لتعلـيم وحـدة معرفيـة معينـة بتـوفري مصـادر تعلـيم، أو بـدائل ميكـن للمـتعلم 

 . استخدام ما يناسبه منها بطرائق متعددة لتحقيق أهداف معرفية وسلوكية محددة

 :والحقيبة التعليمية تتكون من

 غالف أو محفظة تحتوي عىل مكونات الحقيبة. 

  الحقيبةدليل استعامل. 

 األهداف املطلوب تحقيقها. 

 األنشطة والبدائل التي ميكن استخدامها. 

 ار القبيل وبرنامج التقويم الذايتاالختب. 

 دليل اإلجابات الصحيحة. 

 املصادر التي ميكن الرجوع إليها عند الحاجة. 

 .منهج املوديوالت التعليمية -ب 

ـد ـىل مـب ـة ـع ـيم القامـئ ـاهج التعـل ـة ملـن ـن التصــميامت الحديـث ـنهج ـم ـيم ـم ـد التعـل  أ تفرـي
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 .املوديوالت التعليمية

واملوديول هو وحدة تعلم صغرية تقوم عـىل مبـدأ الـتعلم الـذايت وتفريـد التعلـيم لهـا أهـداف 

 املـتعلم عـىل تحقيـق األهـداف، محددة ، وخربات تعليم معينة يتم تنظيمها يف تتابع منطقي ملساعدة

 ). 2002جامل،( املتعلم  كفاياته، ويجري تعلمها عىل وفق رسعةورفع

 . األسس الرتبوية التي يقوم عليها منهج املوديوالت

 : يقوم منهج املوديوالت التعليمية عىل األسس اآلتية

 التعلم من أجل اإلتقان والتمكن . 

 مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني . 

 االهتامم بإيجابية املتعلم وتفاعله . 

 توفري التعزيز املبارش . 

ب هذا املنهج يقسم املوضوع عىل وحدات أو أطـر ميثـل كـل منهـا موديـوالً ويتكـون كـل مبوج

 : موديول من

 عنوان املوديول . 

 أهمية املوديول. 

 أهداف املوديول . 

 ار قبيل لتحديد مستوى املتعلماختب . 

 أنشطة تغطي أهداف املوديول . 

 ذاتياأساليب تقويم تعلم املوديول يستخدمها املتعلم لتقويم أدائه ً . 

 ار بعدي يرمي إىل قياس مدى تحقق أهـداف املوديـول وبـذلك فهـو يقـرتب مـن مـنهج باخت

 . الحقائق التعليمية

ومرونته يف تنظيم أنشـطة التعلـيم .ومن سامت هذا املنهج أنه يوضع يف ضوء حاجات املتعلمني

ومتكـني املـتعلم مـن والتعلم، وتركيزه عىل عدد قليـل مـن األهـداف السـلوكية التـي يسـهل تحقيقهـا، 

 . اإلتقان

 . خطوات بناء املوديول التعليمي

 : مير بناء املوديول التعليمي بالخطوات اآلتية

 تحديد املادة أو املوضوع الذي يراد تعليمه . 
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 دراسة ذلك املوضوع وتحليله إىل وحدات صغرية يف ضوء املفاهيم التي تتضمنها . 

 ًإعطاء كل وحدة عنوانا واضحا ً . 

 أهميته( مربرات املوديول بيان.( 

 تحديد األهداف املطلوب تحقيقها والوصول إليها بعد دراسة املوديول . 

 بناء االختبار القبيل للموديول يف ضوء أهدافه . 

 بناء محتوى املوديول واختيار األنشطة الالزمة لتحقيق األهداف . 

  تحديد الوسائل واألنشطة الالزمة للموديول 

  التطبيقيةتحديد التمرينات . 

 االختبار البعدي وهو االختبار القبيل نفسه . 

 بناء مفتاح لتصحيح اإلجابات . 

 وضع ملحق باملصادر املقرتحة . 

 تجربة املوديول قبل تطبيقه . 

 . منهج األلعاب .4

يعد منهج األلعاب من املناهج التـي ظهـرت يف السـنوات األخـرية نتيجـة مـا حصـل مـن تقـدم 

اب التعليمية، وظهور االتجاهات الرتبويـة الحديثـة التـي تشـدد عـىل الـتعلم تكنولوجي يف مجال األلع

ًباللعب ألنه يشكل وسطا تعليميا فعاالً لتحقيق األهداف الرتبويـة ملـا يرتتـب عليـه مـن جـذب انتبـاه   ً

ًون فيـه، وتـوفريه مناخـا ميتـزج فيـه لهم مـع املوقـف التعليمـي الـذي يوضـعاملتعلمني، واستمرار تفاع

 .ُّالتعلم للمتعلمب سلية، ويولد اإلثارة والتشويق فيحبملعريف والتال التحصي

ه عىل التعلم باللعب، ورأى أن اللعب والتمثيل يكمالن منـو ذكـاء الطفـل فضـالً يوقد شدد بياج

ًعن أن اللعب يشكل مدخالً أساسيا لنمو الطفل معرفيا واجتامعيا، وحركيا ملا يوفر للطفل مـن إمكانيـة  ً ً ً

إدراك املفـاهيم، وتنميـة القـدرة لـدى الطفـل عـىل الكـالم، وتنميـة مهـارات وشياء،وتصنيفها تعرف األ

املتبادلـة االتصال والعالقات االجتامعية، والقدرة عىل الضبط الذايت، أو تنظـيم السـلوك ملواءمـة األدوار 

 وء محـدداتوالـتعلم باللعـب نشـاط مـنظم هـادف يبذلـه املـتعلم، أو املتعلمـون يف ضـ. بني الالعبني

  معيـنـة لتحقـيـق أـهـداف مـحـددة واـضـحة مبـنـي ـعـىل أـسـاس التـنـافس، وتحدـيـد الـفـائز يف املنافـسـة، 
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ُوقد تكون املنافسة فيه بني فرد وآخر، أو بني مجموعة وأخرى، أو بني فرد ومحك معني يحـتكم إليـه يف 
ر، ومرسح العـرائس وأسـلوب األلعاب التعليمية، ومتثيل األدوا: تحديد النتيجة وله أساليب عديدة منها

 . حل املشكالت باأللعاب وغري ذلك

ًوعىل أساس ما تقدم فـإن ملـنهج األلعـاب أهـدافا معرفيـة، وأخـرى حركيـة، وأخـرى وجدانيـة، 

 : واأللعاب الرتبوية أنواع منها

 بحركات، وتتطلب مهارات حركية كلعبة الكرة الطائرة، وكرة القدم، األلعاب الحركية التي تؤدى 

 . ركيب املكعبات واألشكالوت

  لعبة الـربط بـني الكلـامت املتشـابهة، أو اسـتخراج كاأللعاب الفكرية التي تتطلب مامرستها إعامل الفكر

الكلمة الغريبة من بني كلامت متجانسة، أو تركيب كلامت من حروف محددة، أو إكامل معادالت ناقصـة 

 .أو ألعاب الفوازير وغريها

 املوقـف التعليمـي فيهـا متثيليـا ميثـل فيـه املـتعلم، أو مجموعـة مـن لعب األدوار التي يكـون ً

 . ًاملتعلمني أدوارا معينة أمام زمالئهم

  الحركات واألصواتةكمحاكاألعاب املحاكاة  . 

 امد األلعاب يف املنهج التعليميرشوط اعت

 : يشرتط يف األلعاب التي تعتمد يف املنهج التعليمي ما يأيت

  ًالربنامج التعليمي وتتصل اتصاالً وثيقـا باألهـداف الرتبويـة وأن تـوفر فرصـا ًأن تكون جزءا من ً

 .لتحقيق األهداف أفضل من غريها

  وكأنه يتعامل مع الواقعأن متثل الواقع إىل حد كبري بحيث يشعر املتعلم عندما ميارسها . 

 أن تكون مالمئة لقدرات املتعلمني الذهنية والجسمية. 

 عليمية واملكان والزمان املالمئني الستخدامهاأن تتوافر البيئة الت. 

  أن تكون قليلة الكلفة ممكنة االستعامل خالية من التعقيدات. 

 أن يتوافر عنرص السالمة واألمان يف استخدامها . 

 م وأعداد الطلبة الذين يراد أن يستفيدوا منهاءأن تتال . 

 أن يكون هناك معيار واضح للفوز فيها . 

 هج األلعابدور املعلم يف من

 اختيار أكرث الوسائل واأللعاب صلة باألهداف التعليمية . 

 وضع السبل الالزمة لتوظيف اللعبة يف خدمة األهداف . 
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  لتنفيذ اللعبةوضع خطة ذات تصميم محكم . 

 تحديد قواعد اللعبة بشكل واضح. 

 توزيع الطلبة بني مجموعات بحسب طبيعة اللعبة واألدوار الالزمة . 

 ر املشاركني يف اللعبةتحديد أدوا . 

 تنظيم بيئة التعلم. 

 تشجيع الطلبة عىل املشاركني يف اللعبة. 

 : أما اسرتاتيجيات التدريس يف منهج األلعاب فهي

 .اسرتاتيجيات التعلم الذايت وتفريد التعليم واالستنتاج واالستقراء، واستخدام تكنولوجيا التعليم

 . ميزات منهج األلعاب

 يباملتعلم فيه إيجا. 

 يشجع عىل التعلم والبحث. 

 يوفر فرصة للتعلم باملامرسة. 

 يقدم خربات قريبة من الواقع ميكن فهمها بطريقة أيرس من املناهج التقليدية. 

 يزيد من نشاط املتعلم وفاعليته ملا فيه من عنارص جذب وتشويق. 

 ًيؤدي إىل منو املتعلم منوا شامالً يف املجال املعريف والوجداين والحريك. 

 يساعد املتعلم عىل اكتشاف قدراته وتأكيد ذاته. 

 يعود املتعلم احرتام اآلخرين وااللتزام بالقوانني. 

 ًيبعد الضجر وامللل عن نفوس املتعلمني، ويوفر مناخا ميتزج فيه التحصيل املعريف بالتسلية. 

 ينمي القدرة عىل االنتباه واملالحظة واالبتكار وحل املشكالت . 

 عابعيوب منهج األل

 : يؤخذ عىل منهج األلعاب ما يأيت

 قد تستغل األلعاب ألغراض املتعة والتسلية فقط. 

  أن تخرج اللعبة عن اإلطار الرتبوي إىل املنافسة السلبيةميكن . 

 بعض اإلدارات غري متحمسة لتطبيق هذا املنهج. 

 صعوبة تحديد احتياجات املتعلمني وميولهم . 
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 ًقد ال يتوافرون يف جميع املدارسً خاصا يحتاج إىل معلمني مؤهلني تأهيال. 

 ال يوفر الفرص الالزمة للتعمق يف املجال املعريف. 

 من الصعب االعتامد عليه وحده يف مناهجنا التعليمية. 

 . التصميامت التي تتمركز حول املجتمع ومشكالته: ًرابعا

مشـكالته، وهـو مـن النوع الرابع من التصميامت هو التصميامت التي تتمركز حـول املجتمـع و

التصميامت الحديثة للمنهج التعليمي، ويستند إىل الفلسفات الرتبوية التـي تشـدد عـىل دور املجتمـع 

 : والوظيفة للفرد وله أكرث من تصميم وهي

 .  Core Curriculumاملنهج املحوري .1

ج مـن إن هذا املنهج يشدد عىل حاجات املتعلمني وحاجات املجتمع، وميثل نقلة متقدمة للمنه

 . التصميم التقليدي إىل التصميم الحديث الذي يهتم باملتعلم والخربات الرتبوية التي مر بها

يعرف املنهج املحوري بأنه تنظيم حاجات املتعلمني، واالحتياجات االجتامعية يف خربات تعليمية 

اتهم ومتكيـنهم لذلك فهو يقوم عىل تصور للخربات التي تقدم للمتعلمني يتضمن حاج. تقدم للمتعلمني

لذلك فهو يشري إىل منط الخـربات التعليميـة املنظمـة يف . من التكيف مع املجتمع يف حياتهم املستقبلية

 : شكل كيل متكامل يتكون من قسمني

معنـي : والثـاين) الربنامج العام(التي يحتاجها كل املتعلمني معني بتنمية الكفايات العامة : األول

لقامئة عىل فكرة الفروق الفردية بني املتعلمني من حيث امليول واالستعدادات بتنمية الكفايات الخاصة ا

 ). الربنامج الخاص(والقدرات 

 : ومن خصائص املنهج املحوري

 ًاعتبار الخربة أساسا لتعديل السلوك. 

 تنظيم املحتوى عىل أساس املشكالت الشخصية واالجتامعية . 

 استخدام أسلوب حل املشكالت. 

  التخطيط التعاوين والعمل الجامعيالتشديد عىل. 

 ًيوفر فرصا للتعاون بني املتعلم واملعلم . 

 ميزات املنهج املحوري

 : يتميز املنهج املحوري مبا يأيت
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 ).أي بحياة الطالب املنزلية واالجتامعية(املادة فيه مرتبطة بالحياة  -أ 

 . الدراسة فيه تدور حول املشكالت الحياتية للفرد واملجتمع -ب 

 . ام طريقة املشكالت فيه له أثر إيجايب يف العملية التعليميةاستخد -ج 

 . يراعي الفروق الفردية -د 

 .  يف املواقف الصعبة التي تواجههمرييدرب املتعلمني عىل كيفية التفك -ه 

 : أما عيوبه فهي

  ،يحتاج إىل مدرس شمويل ذي إملام واسع بالعلوم العامة ألنه يشتمل عىل موضوعات متنوعـة

 . ًدرس قد ال يكون متوافراومثل هذا امل

  يف املدرسـة ألنـه ال ميكـن أن يكتـب لـه النجـاح يف يتطلب بيئة صفية غنية وتغيـريات واسـعة وشـاملة

 . مؤسسات تعليمية ال متتلك اإلمكانيات الالزمة لتطبيقه

 .منهج النشاط املتمركز حول املواقف االجتامعية .2

اجتامعيـة األمـر الـذي يتطلـب بنـاء مـنهج يقوم هذا املنهج عىل أساس كون املدرسـة مؤسسـة 

النشاط عىل مواقف الحياة االجتامعية، وما يتصل بها من مشكالت لذلك فإن هذا النوع مـن املـنهج ال 

يقترص عىل ميول الطلبة وحاجاتهم ألن نجاح  التالميذ يف حياتهم املستقبلية مـن وجهـة نظـر أصـحاب 

 . التي يزودهم بها املنهج التعليميتوقف عىل الخربات االجتامعية يهذا املنهج 

 .ن املناهجومن ميزات هذا النوع م

  تزويد التالميذ بخربات تعليمية تتصل بحياتهم وحياة املجتمع وبذلك يعدهم للحياة والتعايش

 . االجتامعي

 يشدد عىل الوظائف االجتامعية للرتبية . 

 يهتم بنقل القيم األساسية للمجتمع واملحافظة عليها . 

 بتكامل الخربات التعليمية وتنظيمها بطريقة وظيفية  تربز عالقتها باملواقف االجتامعيةيهتم  . 

 : أما عيوبه فهي

  ًوحداته تبنى عىل أساس ما يـراه الكبـار رضوريـا وقـد ال يكـون هـذا التصـور مالمئـا لحاجـات ً

 . التالميذ

 ســة الوحــدةوحداتــه توجــه اهــتامم الطلبــة إىل أجــزاء منهــا وهــذا يــؤدي إىل عــدم درا 
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 . دراسة منطقية متكاملة

 ق هذا املنهج يتسم بالصعوبة يف ظل النظم الرتبوية السائدةي تطب . 

 .املنهج البولتيكنييك .3

من املناهج منذ قيام الثورة البلشفية يف روسـيا هذا النوع ويطلق عليه منهج الفنون املتعددة، ظهر 

سـة واحـدة تشـتمل عـىل ن تكـون املدرأة العمـل املوحـد و فكرعوة املربيني السوفيت آنذاك لتبنيدتلبية ل

اعتبار العمل مصدر كـل مهنـة ة االبتدائية واملتوسطة والثانوية  ويطلق عليها مدرسة العمل بمراحل الدراس

 . تحاد السوفيتييف اال

واملنهج البـولتيكنييك يتضـمن جميـع املـواد الدراسـية التـي تغطـي مجـاالت العلـوم اإلنسـانية 

ية، إىل جانب املجاالت العملية يرمي إىل تزويد املتعلمني باملعلومات وإكسابهم مهارات عمليـة والطبيع

ذوات صلة بالزراعة والصناعة، وعمليات اإلنتاج فضالً عن تكوين العادات املطلوبة يف عمليـات اإلنتـاج 

 . والعمل وغرسها يف نفوس املتعلمني

 التعليم العام الذي يدور حـول فهـم القـوى األساسـية ًوالتعليم البولتيكنييك يعد نوعا من أنواع

 والكيميائيـات كالقوى الكهربائية وإنتـاج اآلالتيف املجتمع الصناعي  مستلزمات اإلنتاج املنتجة لجميع

ة والخـربات العمليـة يفضالً عن اإلنتاج الزراعي لـذلك فـإن املـنهج البـولتيكنييك يهـتم بـالورش املدرسـ

 . املزارع  فضالً عن دراسة العلوم املختلفة وإدارة األعاملاملطلوبة يف املصانع و

 . اختيار محتوى املنهج البولتيكنييك 

يراعى يف اختيار هذا املنهج يف روسيا مستوى إسهامه يف تنميـة النظريـة الشـيوعية وتطبيقاتهـا 

ر محتـوى مـادة العملية عند التالميذ تلبية ألهداف املجتمع الشيوعي، فعـىل سـبيل املثـال عنـد اختيـا

 . الرياضيات يؤخذ بعني االعتبار إسهامها يف تنمية أسلوب التفكري الجديل لدى التالميذ

 . ميزات املنهج البولتيكنييك

 : ميتاز املنهج البولتيكنييك مبا يأيت

 يف املجال الزراعي والصناعي عن طريق تـوفريه الكفايـات  اإلنتاج يقدم خدمة كبرية لعمليات

 .زمة للعامل يف عملية اإلنتاجاألدائية الال

 يكسب الطالب اتجاهات إيجابية نحو العمل منذ بداية تعلمهم. 

  واملجتمع ويؤهل الفرد إلدواره يف املجتمعيؤسس لعالقة إيجابية بني املدرسة . 
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 غ واسـتغالله بـأمور وأنشـطة تعـود بـالنفع عـىل الفـرد ايساعد الطالب عىل كيفية قضاء الفر

 . واملجتمع

 .املنهج البولتيكنييك عيوب 

 يغلب عىل تطبيقه الجانب النظري. 

 ًيعترب متطرفا يف نظرته إىل مهمة العمل ودوره يف املجتمع . 

 يهتم بقضايا املجتمع وحاجاته أكرث من اهتاممه بحاجات املتعلم. 

  ًغالبا ما يتم تخطيطه وتطويره مركزيا وال يكون يف ذلـك دور للمعلـم أو املـتعلم أو األطـراف ً

 ). 2004سعادة، وآخرون،(املشاركة األخرى 
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  املنهجتنفيذ
تأيت عملية التنفيذ التي تعد ذات أثر كبري يف تحقيق أهـداف املـنهج، بعد عملية تصميم املنهج 

ًوإذا ما توافرت لها عنارص النجاح فإنها ستكون سببا يف نجـاح املـنهج، أمـا القصـور فيهـا فيرتتـب عليـه 

 . يق أهداف املنهج وفشلهقصور يف تحق

وتنفيذ املنهج عملية تتضمن جميع اإلجراءات واملامرسات التـي يقـوم بهـا جميـع املشـاركني يف 

 . تنفيذ املنهج، وتنقل املنهج من طور التصميم إىل طور التطبيق الفعيل يف التعليم املدريس

قل املـنهج مـن التصـميم إىل عملية تتضمن اإلجراءات، أو املامرسات الالزمة لن: وقد عرفت بأنها

فمصطلح تنفيذ املنهج يطلق عىل العملية العامة التـي ينتقـل بهـا . التطبيق الفعيل يف التطبيق الصفي

املنهج املصمم إىل التعليم املدريس وعملية التنفيذ هذه تشتمل عـىل أدوار عديـدة يقـوم بهـا األطـراف 

رات املدارس، واملرشفني، وإدارات التعليم، وأولياء أمور املشاركون يف املنهج مثل املعلمني، والطالب، وإدا

 . الطالب، واملؤسسات االجتامعية ذات العالقة

ًنجاحا أو قصورا  تتأثر بالكثري من العوامل وإن هذه العملية ً. 

 عوامل تنفيذ املنهج

 : ميكن تصنيف عوامل تنفيذ املنهج إىل

  : وميكن تحديد عنارصها باآليت:العوامل البرشية .1

الرسمية املسـؤولة عـن املؤسسـات التعليميـة التـي متتلـك السـلطة وهي الجهة : إدارة التعليم -أ 

 . الرسمية يف تنفيذ املنهج

ت املدرسـية واملدرسـني دوائر اإلرشاف الرتبوي املرتبطة بإدارة التعليم التي تهتم بتوجيـه اإلدارا -ب 

 . هم يف تنفيذ املنهجوتتابع أداء

 . بتطبيق املنهجة ينإدارات املدارس املع -ج 

 يقع عليهم العبء األكرب يف عملية تنفيذ املنهج وتختلف ناملدرسون أو معلمو املنهج الذي -د 

م دأدوارهم يف عملية التنفيذ باختالف الفلسفة التي يقوم عليها املنهج والتصميم الذي يقـ

ًبه إىل املتعلمني فقد يكون مخططا، ومنظام، وموجها، ومرشدا، وقائدا، وقـدو ً ً ً  ة وغـري ذلـكً
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 .ومن بني أدواره يف عملية التنفيذ

 تنظيم البيئة الصفية . 

 توجيه املتعلمني نحو مصادر التعلم . 

 تكييف املنهج مع متطلبات املتعلمني واإلمكانيات املتوافرة . 

 استخدام طرائق التدريس التي تزيد من فاعلية التعليم والتعلم . 

 . ً الحقاعوامل املؤثرة يف أدائه يف عملية تنفيذ املنهجوسيأيت الحديث عن مواصفات املعلم وال

 . هم يف التعلم ورضاهم عن املنهجالتالميذ ومستوى دافعتيهم ورغبت -ه 

 . املرشفون، ومستوى تأهيلهم، وقناعتهم باملنهج، ومتابعتهم عملية التنفيذ -و 

 .  والوسائل التعليمية ذات الصلة باملنهجمصممو املواد  -ز 

 . قدمه من عون يف عملية تنفيذ املنهجتأرس التالميذ وما  -ح 

 . عامل الخدمات املدرسية -ط 

 .  يستعان بآرائهم يف عملية تنفيذ املنهجنالخرباء الذي -ي 

 . العوامل الرتبوية .2

من العوامل التي ميكن أن تؤثر يف عملية تنفيذ املـنهج العوامـل الرتبويـة وهـي العوامـل التـي 

 : تتصل بالجانب الرتبوي مثل

يث محتواه وأهدافه، وطريقة تنظيمه، ومدى مالءمته الطلبـة، ومسـتوى القناعـة املنهج من ح -أ 

 . بأهميته وفائدته

ّالتقنـيـات أو الوـسـائل املتاـحـة وـمـدى ـصـلتها ـبـاملنهج وفعاليتـهـا يف العملـيـة التعليمـيـة وـمـدى  -ب 

 . تسخريها لخدمة أهداف املنهج

 . اسرتاتيجيات اإلدارة املدرسية املتبعة لتنفيذ املنهج -ج 

 . ّرتاتيجيات التدريس املعتمدة يف تنفيذ املنهج ومستوى فعاليتها ومالءمتها املنهج وأهدافهاس -د 

 :  وتشتمل عىلالعوامل النفسية .3

 . النظم اإلدارية واملناخ النفيس الذي توفره -أ 

 . العالقات االجتامعية بني املنفذين -ب 

 . منيالعالقات الرتبوية بني املعلمني واملتعلمني وبني اإلدارة واملتعل -ج 
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 . طبيعة املناخات النفسية السائدة يف البيئة املحلية واملجتمع -د 

 : ملوتش العوامل املادية والتسهيالت اإلدارية .4

 . موقع املدرسة -أ 

 . قاعات الدراسة -ب 

 . التجهيزات املدرسية واألدوات املستخدمة -ج 

 :  املدرسة املتمثلة بــ ملحقات -د 

 املختربات وورش العمل . 

 املكتبات . 

 األلعابالساحات و . 

 الجناح اإلداري وغريها . 

 . ميزانية املدرسة -ه 

 . الترشيعات املعمول بها -و 

وما يتصل بكل منها تتداخل مجتمعة يف عملية تنفيذ املنهج يف نتائجهـا وعـىل إن هذه العوامل 

 . هذا األساس يجب أن يحسب لكل منها حسابه يف عملية التنفيذ

 ات نجاح املعلم يف تنفيذ املنهجمستلزم

 : ن نجاح املعلم يف تأدية أدواره لتنفيذ املنهج يقتيض اآليتإ

ًأن يكون مؤهالً تأهيالً أكادمييا ومهنيا ألداء أدواره يف مجـال التـدريس تخطيطـا وتنفيـذا وتقوميـا  .1 ً ً ً ً

 . ًوتطويرا

ًأن يكون عارفا متاما أدوراه يف تنفيذ املنهج .2 ً . 

ًأن يكون عارفا أهداف املنهج مؤمنا بأهميتها .3 ً.  

، واإلميـان بـأن مهنـة الـلــهأن يؤسس تعامله يف املدرسة مع املتعلمني والزمالء، واإلدارة عىل قاعدة اإلميـان ب .4

 ميكـن  أرشف املهن، وأن مكانتها تتقدم عىل غريها، وأن يحرص عىل رشفها ونبلها، ويبتعد عن كـل مـاالتعليم

 .ًأن يكون سببا للنيل منها

 . تي يستند إليها املنهجأن يؤمن بالفلسفة الرتبوية ال .5

منـا أصـبح أن يدرك أن دور املعلم مل يعد اإللقاء والتلقـني وحشـو أذهـان املتعلمـني باملعلومـات إ .6

ًاملعلم موجها، ومرشدا، وميرسا لعملية التعليم والتعلم ومشجعا عىل التعلم الـذايت والبحـث عـن  ً َ ً

 . املعلومة
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 . دوره يف عملية التغيري يف حياة املستقبلأن يؤمن بأهمية الجيل الذي يتوىل تعليمه، و .7

أن يدرك أن مهنة التعليم تتطلب كفايات معرفية وأدائية، ومهارات خاصة، يجب أن يسعى إليها،  .8

ً، وأن يـدرك أن هـذه الكفايـات تتطـور تبعـا بحث واالستيعاب باملامرسة واملـرانويتمكن منها بال

 .  والبحوثلتطور أهداف التعليم وما تتوصل إليه الدراسات

أن يدرك أنه مل يعد املصدر الوحيد للمعرفة، وأن املتعلم أصبح بوسعه الحصول عـىل املعلومـة مـن مصـادر  .9

متعددة ال سيام شبكة املعلوماتية األمر الذي يقتيض امتالك املعلم خربة ودراية واسعة للتعامل مـع تقنيـات 

 . االتصال والتواصل الحديثة

ًيف الدرس، وتفاعله فيه يعد عـنرصا أساسـيا يف نجـاح التعلـيم لـذلك أن يدرك أن مشاركة الطالب  . 10 ً

عليه أن يوفر كل الفرص املمكنة ملشاركة الطالب يف الدرس، وعليه أن ميكن الطالب من االعـتامد 

 . عىل نفسه يف تحصيل املعلومة بالبحث الذايت، والتقيص والتواصل واالتصال مع اآلخرين

 . لم الكشف عن مواهب املتعلمني، وقدراتهم وميولهم، ورغباتهمأن يدرك أن من واجبات املع . 11

أن يعمل كل ما يف وسعه من أجل متكني املتعلمـني  مـن الوصـول إىل مصـادر املعرفـة وتحصـيلها  . 12

 . بأقل ما ميكن من الجهد والوقت والكلفة

 . أن يدرك أن طبيعة عمله إنسانية تقتيض املرونة والرحمة واحرتام اآلخرين وتقديرهم .13

 ًأن يدرك أن عمله يقتيض الصدق مع النفس أوالً واآلخرين ثانيا، واإلخالص والجد واملثابرة التي ال . 14

 .  رسالته وبلوغ أهدافهاينتظر منها سوى النجاح يف أداء

 . أن يؤمن بأنه يؤدي رسالة يقدسها يف نفسه، ويعتز بها، ويرغب يف أدائها . 15

موضـع تقـدير واحـرتام مـن طلبتـه والعـاملني معـه يف ًأن يتحىل بالصفات التي تجعله محبوبـا، و . 16

 :ية تنفيذ املنهج ومن هذه الصفاتعمل

 التعاون إىل أقىص حد مع األطراف التي يتعامل معها ال سيام الطلبة. 

 ة والحرص عىل توفري مناخ تربوي ونفيس مريح  يف قاعة الدرسحسن الخلق وحضور البديه. 

 جعلهـم يشـعرون بأنـه صـديق حمـيم حـريص عـىل لذي يفة والرحمة بالطلبة إىل الحد االرأ

 .مصالحهم
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 عوامل اإلثارة والتشويق يف التدريسريتوف . 

 معرفة واسعة باملواد التي يدرسها وما يطرأ عليها من تطور . 

 إرشاك الجميع يف فعاليات الدرس بطريقة تتسم بالعدالة . 

 يهإظهار االهتامم بجميع الطلبة وتقديم العون ملن يحتاج إل . 

 قوة الشخصية وحسن السلوك واملظهر . 

 تقبل أسئلة الطلبة وتشجيعهم عىل طرح تساؤالتهم، والسامح لهم باملناقشة. 

  الطلبة مبا يقع خارج حدود طاقاتهمعدم مطالبة . 

 والنزاهة واألمانة يف التعامل مع الجميعاالتزان االنفعايل  . 

 لدرجاتالعدل يف التعامل مع الطلبة ال سيام يف وضع ا . 

 ضغانالصدق يف القول والعمل وخلو الصدر من األ . 

  الـلـهسمو األخالق وتقوى . 

 حسن القيادة ومجافات الغضب واالنفعال. 

 الحامس واالندفاع للعمل . 

 التطابق بني األقوال واألفعال . 

 .متابعة كل ما هو جديد يف مجال تخصصه وما توصلت إليه الدراسات والبحوث .17

 .  يف التعامل مع تقنيات التعليم الحديثةًأن يكون ماهرا . 18

 . أن ينظر إىل املتعلم عىل أنه محور العملية التعليمية . 19

 . أن يهتم بالتغذية الراجعة، وأساليب التقويم ويسخر نتائجها لخدمة العملية التعليمية .20

ًأن يحرص عىل تنظيم البيئة التعليمية، وتنظيم املادة تنظيام منطقيا متدرجا . 21 ً ً . 

عمل عىل تشخيص املشكالت، والصعوبات ونقاط الضعف التـي يعـاين منهـا املـنهج والطلبـة أن ي . 22

 . ويضع املعالجات الالزمة لها

 . أن يحسن إدارة الصف واستثامر وقت الدرس . 23

أن يجعل التعلم الجديد ذا معنى يتأسس عىل الـتعلم السـابق بتحديـد مسـتوى الـتعلم السـابق  . 24

 . والبناء عليه

 . ط لتنفيذ املنهج بنوعيه التخطيط السنوي والتخطيط اليومييحسن التخطيأن  . 25

  قدرة املعلم عىل تنفيذ املنهجالعوامل املؤثرة يف

 هناك الكثري من العوامل التي من شأنها التأثري يف قدرة املعلم عىل تنفيذ املنهج
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 .  من أبرزها

 درسهاالكفايات املعرفية التي يتمتع بها املعلم يف مجال املادة التي ي . 

 ألداء أدوراه يف مهنة التدريسةالكفايات املهنية التي ميتلكها املعلم الالزم  . 

 معرفته األدوار التي يجب عليه أداؤها، وحدود مسؤولياته يف تنفيذ املنهج. 

 إميانه مبهنته وقناعته باملنهج والفلسفة التي بني عليها . 

 مشاركته يف تصميم املنهج واختيار محتواه . 

 يالت اإلدارية التي تقدمها املدرسة للمعلمالتسه . 

 اإلمكانيات املتوافرة لتنفيذ املنهج . 

 مستوى التدريب الذي يتلقاه املعلم عىل تنفيذ املنهج . 

 مستوى تعاون املرشف الرتبوي وإدارة التعليم مع املدرس. 

 مستوى التنسيق القائم بني املعلم واألطراف األخرى حول عملية تنفيذ املنهج.  

 مستوى اندفاع الطلبة ومشاركتهم يف تنفيذ املنهج . 

 مستوى فعالية الطرائق املستخدمة يف تنفيذ املنهج . 

 مرونة جدول الدروس وتنظيم اليوم الدرايس . 

 طبيعة املتعلمني وخصائصهم وخلفياتهم الثقافية واالجتامعية ومستوى قناعتهم باملنهج . 

 نفيذ املنهجلتي يجب مراعاتها لتاملبادئ العامة ا

 : هناك جملة مبادئ عامة يجب أن تراعها لتنفيذ املنهج من أبزرها

دوره ًفا توزيع املسؤوليات بني املشاركني يف تنفيذ املنهج بشكل واضح ومحدد يجعل كل طرف عار .1

 . وما يجب عليه يف عملية التنفيذ

ًرشف واإلدارة املدرسية تدريبا كافيا عىل  يجب أن تتلقى األطراف املشاركة ال سيام املعلم وامل.التدريب الكايف .2 ً

 . كيفية تنفيذ املنهج ووضعه موضع التطبيق الفعيل

 . التزام املعلمني واملدراء واملرشفني باملنهج وعملية تنفيذه والسعي إىل تحقيق أهدافه .3

 . قنيةة، وأجهزة تإعداد املواد املنهجية الالزمة للتنفيذ من كتب مدرسية وأدلتها ووسائل تعليمي .4

 . توفري البيئة املدرسية املادية الالزمة لتنفيذ املنهج .5

ـع املشــرتكني .6 ـني جمـي ـة ـب ـىل مســتوى العالـق ـنهج ـع ـذ اـمل ـة لتنفـي ـة النفســية الالزـم ـوفري البيـئ  ـت
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 .  يف عملية التنفيذ

 . توفري امليزانية املالية الالزمة لتنفيذ املنهج .7

 . الزمة لتنفيذ املنهجإصدار اللوائح والترشيعات والتعليامت والنظم ال .8

استخدام نظام تقويم مستمر يرافق عملية التنفيذ بجميع مراحلها وأداء املشاركني ويـوفر تغذيـة  .9

املامرسات التي تظهر النتـائج راجعة يف أثناء التنفيذ واالستفادة من نتائجها يف تعديل اإلجراءات و

 . ها حاجة إىل تعديلأن ب

  تقوم عليها عملية تنفيذ املنهجياالتجاهات الرتبوية الحديثة الت

إىل أن هناك اتجاهات تربوية حديثـة تتأسـس عليهـا عمليـة تنفيـذ ) 2000(أشار مرعي والحيلة

 : املنهج بشكل عام هي

التشديد عىل القضايا واملشكالت املعارصة واألحداث الجارية ويصلح هذا االتجاه مع مناهج املواد  .1

 . مفتوحة النهاية غري املقيدة

بار األنشطة واملواد الساندة واملرشوعات التعاونيـة التـي يقـدمها املـنهج مـن بـني األساسـيات اعت .2

 . وليس الكامليات يف املنهج

وهـذا يعنـي أن هـذا االتجـاه يؤكـد مامرسة الطالب جميع األنشطة بنفسه من دون أن تقيد بوقت محـدد  .3

 . إلرشاديف التوجيه واًاملامرسة الفردية، ويجعل دور املعلم منحرصا 

اعتبار العالقات الزمانية واملكانية من املفاهيم األساسية وهذا يقتيض أن يتم تعليم محتوى املنهج  .4

 .يف مرسحه املكاين، ويف إطاره الزماين

التعامل مع كل مجال من مجـاالت املعرفـة بطريقـة البحـث والتفكـري الخاصـة بـه ففـي العلـوم الطبيعيـة  .5

تستخدم الطريقة العلمية، ويف اإلنسانيات  الطريقة الفلسفية، ويف الرياضيات الطريقـة املنطقيـة الرياضـية، 

 . ويف التاريخ الطريقة التاريخية وهكذا

مادة من املواد الدراسية فللرتبية اإلسالمية اعتبـارات وأسـس وهناك اعتبارات خاصة بتنفيذ كل 

 وهكـذا لكـل مـادة اعتبـارات  اعتبارات خاصـة والفيزياءة وللعلومخاصة وللغة العربية اعتبارات خاص

فعىل سبيل املثال تنفيذ منهج اللغة العربية يقتيض مراعـاة . خاصة يجب أن يتأسس عليها تنفيذ املنهج

 : األسس اآلتية

 مستقلة عن بعضهاًا تكون اللغة وحدة مرتابطة وليست فروعأن  . 

 أن يتم الربط بني اللغة العربية واملواد األخرى . 

 أن يتم الربط بني اللغة والنصوص القرآنية . 
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 أن يتم التشديد عىل الجانب الوظيفي يف تعليم اللغة . 

  وهكذا. موازنة بني تعليم مهارات اللغةأن تكون هناك . 

 ة الطالب يف تنفيذ املنهجاليّفع

ًالتي يراد منها تأهيله معرفيـا وجسـميا ووجـدانيا يعد الطالب يف املنهج الحديث محور العملية التعليمية  ً ً

ملواكبة ما يحصل من تطور يف الحياة والتكيف ملواجهة متطلباتها وعىل هذا األساس فإنه يعد من األطـراف املهمـة 

 : ملستهدف والغاية التي يسعى إليها املنهج لذلك فإن فعاليته يف تنفيذ املنهج تعنييف عملية تنفيذ املنهج بوصفه ا

اندفاـعـه ورغبـتـه يف اـلـتعلم ال ألـغـراض النـجـاح فـقـط إمـنـا ليـتـزود بالكفاـيـات املعرفـيـة واألدائـيـة  .1

واألخالقية التي متكنه من التعامل مع مفردات الحياة، وتوفر لـه فـرص النجـاح فـيام ميـتهن بعـد 

 . ه من املدرسةتخرج

 . الذي يعتمد عىل نفسه يف الوصول إىل املعلومةقيام الطالب بدور املكتشف  .2

تعلم الطالب باملامرسة والتجريب، وهذا يعني أن تكون لدى الطالب رغبة وانـدفاع كبـري للـتعلم  .3

 . عن طريق إجراء التجارب واكتشاف الحقائق عن طريقها

 . عىل التعاون والتشاور مع املعلمنياهتامم الطالب بالبحث العلمي القائم  .4

 . زمالئه الطلبةمع قدرة الطالب عىل املناقشة والحوار الهادف والتفاعل اإليجايب  .5

 . قدرة الطالب عىل استثامر معارفه السابقة يف التعلم الجديد .6

، ً بالتأكيد سيكون سببا من أسباب نجـاح عمليـة تنفيـذ املـنهجهوإذا ما توافر ذلك يف الطلبة فإن

وعلينا أن ندرك أن هذه املواصفات تتأثر إىل حد كبري بدرجة رضا الطلبة عن املنهج وإميـانهم بأهميتـه 

 . وفائدته لهم

  طرائق التدريس يف تنفيذ املنهجّفعالية

ّمر القول أن عملية التنفيذ تتضمن اإلجراءات واملامرسات التـي يقـوم بهـا املشـاركون يف تنفيـذ 
ومـن بـني تلـك اإلجـراءات واملامرسـات . هج من طور التصـميم إىل طـور التطبيـقاملنهج التي تنقل املن

 . طرائق التدريس واألساليب التي يقوم بها املعلمون يف عملية تنفيذ املنهج

التـي تتبـع يف تنفيـذ املـنهج مـن املعلـم تختلـف إن طرائق التـدريس واألسـاليب 

الطرائـق ّم املنهج وإن فعالية هذه باختالف األهداف والتصميم الذي تم اعتامده يف تقدي

 ًتختـلـف تبـعـا الـخـتالف التـصـميامت، واألـهـداف والـظـروف واإلمكانـيـات  املتاـحـة وـنـوع
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املادة، واملوضوع، وطبيعة املؤسسة التعليمية، فهنـاك طرائـق تكـون ذات فاعليـة كبـرية يف تصـميامت 

 . معينة من املنهاج فيام ال تصلح مع تصميامت أخرى

ّالقدرة عىل إحداث األثر املطلوب، وفعالية الطريقة تقاس مبا تحدثـه مـن أثـر عـىل ة تعني ّوالفعالي

أهداف التعليم بسهولة والتدريس الفاعل هو التدريس القادر عىل تحقيق . طريق تحقيق أهداف التدريس

لية التعليمية؛ فهو ق زيادة فاعلية املتعلم يف التعلم، وزيادة التفاعل اإليجايب بني أطراف العمويرس عن طري

ّيزيد من فاعلية املتعلم يف املواقف التعليمية، ويرفع من قدرته عىل إدارة معرفته وتوظيفها بطريقة فعالـة 

 : وقد أشار أندرسون إىل أن التدريس الفعال يتسم باآليت. يف مواجهة ما يعرتضه

 وضوح الرشح . 

 ة التعليميالتشديد عىل وظيف . 

  املستمدة من الواقعاالستفادة من األنشطة . 

 ّتشجيع املتعلمني عىل املشاركة الفعالة يف عملية التعلم . 

 التنبه عىل احتياجات الطلبة وما يحرزون من تقدم . 

 تزويد الطلبة بالتغذية الراجعة . 

 تغطية األهداف التعليمية التي تم تحديدها بشكل كامل . 

  والتقويم التكوينياالستعانة بأسلوب األسئلة يف الحصة بقصد اإلثارة . 

 الجديد الخربات السابقة والتأسيس عليها يف التعلم استثامر . 

 اختصار الوقت والجهد املبذول يف تحقيق أهداف التعليم . 

 ًتنويع طرائق التدريس تبعا لنوع املحتوى وأهداف التعليم ومتغريات املوقف التعليمي . 

 نفيذ املنهجعمليات ت

 : ضمن أكرث من عملية ينبغي القيام بها وهيإن عملية تنفيذ املنهج تت

 عملية مسح العوامل املؤثرة يف تنفيذ املنهج . 

 عملية تهيئة العوامل املؤثرة يف تنفيذ املنهج . 

 عملية تنفيذ املنهج ومراقبة التنفيذ . 

 : هذه العمليات إجراءات ينبغي اتخاذها من الجهات املنفذة فيام يأيت بيانهامن ولكل 
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 .لعوامل املؤثرة يف تنفيذ املنهجمسح ا:  أوال

 : ّمر القول إن هناك أربع مجموعات من العوامل املؤثرة يف تنفيذ املنهج هي

 . العوامل البرشية .1

 .العوامل الرتبوية .2

 . العوامل املادية .3

 . العوامل النفسية .4

ذ املـنهج لذلك ينبغي القيام بعملية مسح للسائد من هذه العوامل يف البيئـات التـي يـراد تنفيـ

ها، وجمع املعلومات عنها لغرض تحليل هذه املعلومات ومعرفة ما إذا كانت هناك حاجـة إىل إجـراء في

تعديالت أو تطوير فيها ليك تستجيب ملتطلبات تنفيذ املنهج وتصميمه وينبغي أن تشمل عملية املسح 

 : ما يأيت

 : يف مجال العوامل البرشية يجري مسح .1

 د تطبيـقـه اهالتهم وخلفيـاتهم ومعرـفـة اتجاـهـاتهم نحـو اـملـنهج اـملـراملرشفـني الرتـبـويني وـمـؤ

 . ومستوى إميانهم به ودرايتهم مبستلزمات تنفيذه

  مديري املدارس ومؤهالتهم وإميانهم باملنهج، وقدرتهم عىل اتخاذ اإلجراءات اإلداريـة الالزمـة

 . لتنفيذ املنهج

 نفيذ املنهج، ومستوى قناعتهم باملنهج معلمي املنهج ومؤهالتهم، وما تلقوه من تدريب عىل ت

 . وقدراتهم عىل تنفيذه

  الطلبة وخلفياتهم ، وخصائصهم، ومستوى رضاهم عن املنهج، ورغبتهم يف دراسته ومعـرفتهم

 . أهدافه

 أولياء األمور، وخلفياتهم، ومستوى تأييدهم للمنهج . 

 حـول املـنهج ة آرائهـم املساندين من عامل وموظفني ممـن لهـم دور يف تنفيـذ املـنهج ملعرفـ

 . الجديد

  املعارـضـني ـمـن العـنـارص اـملـذكورة ومعرـفـة أـسـباب املعارـضـة إن وـجـدت لـغـرض آراءمـسـح 

 . معالجتها

 : يف مجال العوامل الرتبوية يجري مسح .2

 ةيالنظم اإلدارية السائدة واالسرتاتيجيات اإلدارية املعتمدة يف املدارس املعن . 

 ة املتوافرة ومعرفة مدى صـلتها بـاملنهج الـذي يـراد تنفيـذه مسح التقنيات والوسائل واألجهز
 . ومدى كفايتها وما تحتاج إليه من تطوير
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 : يف مجال العوامل املادية يجري مسح .3

 البنايات املدرسية ومواقعها . 

 سعة البناية ومالءمتها . 

 قاعات الدراسة وسعتها . 

 املختربات املدرسية وتجهيزاتها . 

 ادرهااملكتبة املدرسية ومص . 

 األثاث املدرسية وصالحيتها. 

 الحديقة املدرسية وتنظيمها . 

 ساحات األلعاب وتصميمها . 

 عنارص السالمة واألمان يف األبنية املدرسية . 

 مدى مالءمة هذه العوامل ملتطلبات تنفيذ املنهج . 

 ميزانية املدرسة وكفايتها، والخدمات املدرسية املقدمة . 

 عدم تقاطعها مع مستلزمات تنفيذ املنهجالترشيعات املعمول بها و . 
 :  مجال العوامل النفسية يجري مسحيف .4

 : العالقات االجتامعية السائدة بني - أ

 املدرسني . 

 املدرسني وأولياء أمور الطلبة . 

 املدرسني والطلبة . 

 اإلدارة والطلبة . 

 املدرسني واملرشفني . 

 اإلدارة واملرشفني . 

 املدرسة وإدارة التعليم . 

 درسة واملجتمعامل . 
 : البيئة النفسية السائدة من حيث - ب

 املناخ النفيس السائد يف البيئة املدرسية . 

 املناخ النفيس السائد يف قاعة الدرس. 

 يف البيئة املحلية واالجتامعية السائد املناخ النفيس . 
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 . تهيئة العوامل املؤثرة يف املنهج ألغراض التنفيذ: ثانيا

ّسح التي مر ذكرها وجمع البيانات املطلوبة يجري تحليل البيانات ويف ضوء بعد إجراء عملية امل
النتائج تجري العملية الثانية من عمليات تنفيذ املنهج وهي تهيئة العنارص الالزمـة للتنفيـذ التـي يـتم 

 : فيها ما يأيت

ون فيها مـا يـراد اختيار املرشفني املالمئني ملتابعة تنفيذ املنهج وإلحاقهم بدورات تدريبية  يتعرف .1

 . منهم يف عملية التنفيذ

إدخال مديري املدارس يف دورات تدريبيـة حـول كيفيـة التعامـل مـع متطلبـات تنفيـذ املـنهج  .2

 . وااللتزام بعملية التنفيذ

إدخال املدرسني املعنيني بتنفيذ املنهج يف دورات تأهيـل للتعامـل مـع املـنهج وكيفيـة تطبيقـه،  .3

 .  لتنفيذهاملالمئةهم بطرائق التدريس ريوتبص

إرشاك املـسـاندين ـمـن ـمـوظفي املخـتـربات والوـسـائل التقنـيـة يف دورات تأهـيـل للتعاـمـل ـمـع  .4

 . متطلبات املنهج

 . إلقاء محارضات عىل املشاركني حول فلسفة املنهج الجديد وأهدافه وفوائده .5

حاجة إليه لضـامن االتصال باملؤثرين من أولياء األمور وإطالعهم عىل فلسفة املنهج ومنافعه وال .6

 . تأييدهم للمنهج، والدفاع عنه أمام املعارضني

االتصال باملعارضني والتحاور معهم حول إيجابيات املنهج الجديد وإقناعهم بفائدته للتخيل عن  .7

 . معارضتهم له

 . إصدار الترشيعات الالزمة لتنفيذ املنهج .8

 . رصد امليزانية الالزمة لتنفيذ املنهج .9

 . دراسية الالزمة وتجهيزاتها مبا يلزم من أثاث وتجهيزاتتهيئة القاعات ال . 10

 . تهيئة املختربات واملكتبات وتزويدها مبا يلزم من تجهيزات ومصادر . 11

 . تهيئة البيئة النفسية املالمئة يف املدرسة والبيئة املحلية التي يطبق فيها املنهج . 12

يف  واجباتـه بالتحديـد يعـرف كـل طـرفبحيـث توزيع املسؤوليات بني املشاركني بشكل محدد  . 13

 . عملية تنفيذ املنهج

تهم يـتعريف الطلبة بأهداف املنهج الجديد ومـا متوقـع مـنهم يف عمليـة تنفيـذه وإثـارة دافع . 14

 . للتعامل معه ودراسته

 . وضع آلية للتنسيق بني جميع األطراف املشاركة يف تنفيذ املنهج . 15
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 عملية التنفيذ: ًثالثا

التحضـري تـأيت مرحلـة التنفيـذ التـي هـي وضـع املـنهج يف موضـع بعد عملية املسح والتهيئـة و

التطبيق الفعيل يف املدارس املعنية ، أو تعميم املنهج يف هذه العملية يقـوم كـل مـن املشـاركني بـدوره 

 : وتحمل مسؤولياته املنصوص عليها وذلك كام يأيت

تحمـل يعـاز إىل كـل طـرف بية التنفيـذ واإلإدارة التعليم تتوىل إصدار التعليامت الالزمة لعمل .1

 . مسؤوليته وأداء دوره

املرشفون يقومون بإعداد بطاقات تقويم أداء املدرسني وإدارات املـدارس ويطلعـون املدرسـني  .2

واإلدارات ـعـىل مـعـايري التـقـويم، ويقوـمـون بزـيـارات ميدانـيـة توجيهـيـة للمدرـسـني واإلدارات 

يقيـة لتبصـري املدرسـني مبـا يجـب أن و تصميم دروس منوذجية تطبأاء محارضات قوميكنهم إل

 . تكون عليه طريقة تنفيذ املنهج

تباعـه لتنفيـذ امديرو املدارس يقومون بعقـد جلسـات ملجـالس املدرسـني للتـذكري مبـا يجـب  .3

املنهج، وعقد لقاءات مع أولياء األمور لضامن تعاونهم مع املدرسة يف عملية التنفيـذ، والقيـام 

 . لدروس ملتابعة أداء املدرسنيبزيارات للمدرسني يف قاعات ا

املدرسون يقومون بوضع الخطط السنوية والفصلية واليومية الالزمة لتنفيـذ املـنهج، واختيـار  .4

ًالطرائق املالمئة، وأساليب التقويم التـي تسـتجيب ملتطلبـات تنفيـذ املـنهج، ويقومـون أيضـا 

 .  مع املنهجبالتزاور فيام بينهم ليستفيد بعضهم من البعض اآلخر يف التعامل

املوظـفـون املـسـاندون واملقـصـود بـهـم موظـفـو املخـتـربات واملكتـبـات، والتقنـيـات والوـسـائل  .5

، ويقومون بتهيئة ما مطلوب منهم وإبداء كل ما ميكن من مساعدة يف عملية تنفيذ التعليمية

 . املنهج

 املشاركة يف إن عملية التنفيذ تقتيض عملية متابعة وتقويم مستمرة ألداء كل طرف من األطراف

 :  مننبغي أن يكون هناك تقويم ألداء كلعملية التنفيذ إذ ي

 مدير املدرسة من املرشفني . 

 املدرسني من إدارة املدرسة واملرشفني . 

 املرشفني من إدارة التعليم . 

 املوظفني املساندين من املرشفني . 
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 الطلبة من املدرسني . 

هج لذلك ينبغـي عـىل املدرسـني االهـتامم بعمليـة وملا كان تحصيل الطلبة يعكس مخرجات املن

 :  عىل أن تكون عملية التقويموالحرصتقويم تحصيل الطلبة 

 . شاملة وهادفة -أ 

 . مستمرة -ب 

 . موضوعية -ج 

 . إنسانية -د 

 : وأن تكون أدوات التقويم وأساليبه

 صادقة . 

 ثابتة . 

 متنوعة . 

 سهلة التطبيق . 

 قليلة التكاليف . 

 تالئم املتعلمني . 
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  املنهجتقويم

 :   متهيد 

بعد أن تحدثنا عن تصميم املنهج وتنفيذه تأيت العملية الثالثة من عمليات املنهج وهي التقويم، إن أهمية 

نفيـذه يف تحقيـق ّهذه العملية تتجىل فيام توفره من معلومات حول فعالية عنارص املنهج وتصـميمه وإجـراءات ت

 . األهداف التي وضع من أجلها

إن عملية التقويم عملية مستمرة تتـداخل مـع جميـع عمليـات املـنهج فهـي تبـدأ مـع عمليـة 

املحتـوى واألنشـطة، ومسـتلزمات عمليـة التنفيـذ، وإجراءاتهـا ويف ضـوء والتخطيط واختيـار األهـداف 

ّ وإصـدار األحكـام حـول فعاليـة كـل عمليـة مـن نتائجها يتم اتخاذ القرارات الخاصة بعمليـة التطـوير،

 . عمليات املنهج

عمليـة تحديـد قيمـة املـنهج لغـرض تحديـد مسـار : وقد عرفت عملية التقويم يف املنهج بأنهـا

معـايري محـددة  عـىل وفـق  وتطويره، وتوجيه عنارصه، وأسسه نحو تحقيق أهدافـه،تخطيطه، وتنفيذه

 :دينوهذا يعني أن لعملية تقويم املنهج بع

 .ّالتقويم الداخيل وهو ما يتضمن تقويم فعالية عنارص املنهج، أو مكوناته: البعد األول

مخرجـات (التقويم الخارجي وهو ما يتضـمن مقارنـة املسـتوى الـذي وصـل إليـه املـتعلم : البعد الثاين

 .الذي كان ينبغي الوصول إليهستوى املخطط له بامل) املنهج

 عملية جمع املعلومات التي مبوجبها تتخذ القرارات وعملية جمـع إن عملية التقويم تستند إىل

فالتقويم عملية تستند إىل . املعلومات أو البيانات التي يؤسس عليها التقويم هي ما يطلق عليه القياس

 : القياس وتعتمد عليه وعىل هذا األساس فإنها تتضمن

 جمع املعلومات ووصف البيانات. 

 راراتإصدار األحكام واتخاذ الق. 

ومن الجدير بالذكر أن مفهوم التقويم قد تطـور بفعـل مـا ظهـر مـن نظريـات تربويـة حديثـة 

ونظرتها إىل املنهج وعملية التقويم نفسها والدور املتوقع أن تؤديه يف مجال املـنهج فضـالً عـن التقـدم 

 :  التقويم، لذلك نجديهالتقني يف مجال أدوات القياس الذي يقوم عل
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النتائج التي يتم تحصيلها من بعـض الفعاليـات املصـممة لتحقيـق : ف التقويم بأنهامن عرأن سك -أ 

وبذلك فإنه يشدد عىل تحديد أهداف املنهج قبل كل يشء باعتبارها الخطوة . أهداف ذوات قيمة

األساسية التي تتأسس عليها الخطوات األخرى لذلك اعتمد املعايري اآلتية للحكم عىل مـدى نجـاح 

 . شلهاملنهج، أو ف

 . الجهود املبذولة لتحقيق األهداف .1

 . مستوى النتائج املتحصل عليها عن طريق تنفيذ املنهج .2

 . ّومجموع الفعاليات املطلوبةمستوى التواؤم بني نسبة النتائج املتحققة  .3

 . املداخالتّمستوى الفعالية الذي يعني نسبة املخرجات إىل  .4

 املعلومات املالمئـة، وتحلـل لغـرض تهيئـة ها تنتقىالعملية التي في: يم بأنهأن الكن عرف التقو -ب 

البيانات الالزمة التخاذ القرارات واختيار البديل املالئم من بني مجموعة من البدائل وعـىل أسـاس 

 : هذا املفهوم فهو يفرتض

 أن التقويم عملية جمع املعلومات . 

 ناسبأن املعلومات التي يتم جمعها تستخدم التخاذ القرار حول البديل امل . 

  أن املعلومات يجب أن تقدم ملتخذي القرارات بشكل يساعدهم عـىل اتخـاذ القـرار الصـحيح

 . وال يقودهم إىل الخطأ

 ًن األنواع املختلفة من القرارات  تتطلب أنواعا مختلفة من إجراءات التقويمأ . 

 :  ترى أن التقويم عملية شاملة تتضمنTabaن تابا أ -ج 

 ملنهجيةتحديد األهداف السلوكية ا . 

 تطوير وسائل القياس لتناسب نواتج التعلم . 

 استخدام األساليب املالمئة لتلخيص البيانات الناجمة عن القياس وتفسريها. 

 استعامل البيانات ونتائج التقويم لتحسني املنهج . 

  ًأن بروفس يعرف التقويم بأنه عملية مقارنة الظاهرة املنهجية أيا كـان مجالهـا مبعـايري موضـوعة -د 

ّيتقرر يف ضوئها مصري املنهج، فأما أن يحسن بالتعديل والتنقيح، أو يصان ويسـتمر، أو يلغـى مـن 
تعديل املعايري املقرتحة إىل الرتبية املدرسية بشكل نهايئ، ويصار إىل غريه، أو يصار يف حاالت أخرى 

 ). 2003الشمري والدليمي،(لقياسه وتقوميه 
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 رشوط تقويم املنهج

لية تقويم املـنهج ناجحـة هنـاك رشوط يجـب أن تتـوافر لعمليـة التقـويم ميكـن ليك تكون عم

 : إيجازها باآليت

قامئة عىل التخطيط املنظم الـذي يسـتند إىل أسـس إن عملية التقويم يجب أن تكون : التخطيط .1

 . علمية محددة واضحة

 .ّن تكون أهدافها واضحة يف ذهن املقومأأن تكون عملية هادفة و .2

 .ًاتها وأساليبها محددة مسبقا، وال يجوز أن تكون عملية ارتجاليةأن تكون أدو .3

 وتعني أن تكون عملية التقويم عمليـة مسـتمرة مصـاحبة لجميـع عمليـات املـنهج :االستمرارية .4

قـترص عـىل عمليـة مـن دون العمليـات تًبدءا من التخطيط فالتنفيذ فالتقويم ثـم التطـوير، وال 

 . األخرى

 عملية التقويم عملية شاملة لجميع عنارص املنهج مبـا فيهـا األهـداف،  ويعني أن تكون:الشمول .5

 . واملحتوى واألنشطة وطرائق التدريس، وأساليب التقويم

 . أن تكون عملية التقويم ممكنة التطبيق سهلة التكاليف .6

 . أن تكون مرتبطة بأهداف املنهج .7

 .أن تكون مبنية عىل أسس فلسفية سليمة .8

 .  خالية من التعسف والتهديدأن تكون عملية إنسانية .9

 . أن تتسم أدواتها بالصدق والثبات واملوضوعية، والشمول، والتمييز . 10

 . أن تكون أدواتها وأساليبها متنوعة لتتمكن من قياس جميع جوانب ما يراد تقوميه .11

 . أن تكون عملية التقويم ذات جدوى . 12

 . أن تتسم باملرونة ملواجهة املتغريات . 13

 . يم وسيلة وليست غاية بحد ذاتهاأن تكون عملية التقو . 14

 .  بيانات مفصلةإىلأن تكون دقيقة وتستند  . 15

 . أن تراعي الضوابط األخالقية . 16

 أخالقيات التقويم

 : لعملية التقويم أخالقيات ينبغي أن يتحىل بها القائم بالتقويم ميكن التعبري عنها باآليت

 . ية والخربة يف موضوع التقويماالدر .1
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 . عاد عن الذاتيةاملوضوعية واالبت .2

 . احرتام اآلخرين والتعاون معهم .3

 .اإلحاطة بوسائل القياس وطرائق بنائها .4

 . معرفة األساليب واملعالجات اإلحصائية الالزمة لعملية القياس والتقويم .5

 . العدالة يف إصدار األحكام وتقيص جوانب القوة والضعف .6

 . تقديم تقرير موضوعي مفصل عن نتائج التقويم .7

 . بالصرب والقدرة عىل التحملالتحيل  .8

 . الحفاظ عىل رسية املعلومات التي يقدمها املشاركون يف عملية التقويم .9

 . تعريف املشاركني يف عملية التقويم بأهداف التقويم . 10

 أنواع التقويم

التصنيفات إذ إن هناك تقوم عليها تلك تختلف أنواع التقويم باختالف التصنيفات واألسس التي 

 :يف ألنواع التقويم منهاأكرث من تصن

 . تصنيف التقويم عىل أساس وقت إجرائه .1

 :يصنف التقويم عىل أساس توقيتاته إىل

 .Initial Evaluationالتقويم املبديئ  -أ 

ًيجري هذا النوع من التقويم قبل البدء بتنفيذ املنهج، وأحيانا◌ عملية التخطيط، والغـرض مـن  ً

ذي يبدأ منه املنهج بجمع املعلومات عن الوضـع قبـل إجـراء التقويم معرفة املدخل أو املستوى الهذا 

ويطلق عىل هذا النوع التقويم . أية عملية وذلك ألخذ الواقع الكائن بعني االعتبار يف العمليات الالحقة

 : القبيل أو التمهيدي ويرتتب عىل نتائج هذا النوع من التقويم ما يأيت

  ملنهج وتحديد مستوى الكفايات ا ي للمتعلمني قبل البدء بتطبيقاروالوجداين واملهاملعريف تحديد املستوى

س عليهـا  ياملعرفية والوجدانية واألدائية التي ميتلكها املتعلمون يف الوضع الكائن قبل التطبيق لغرض التأس

 .واالنطالق منها

 تحديد األوضاع التي سيطبق فيها املنهج مـن حيـث اإلمكانيـات املتاحـة، واملناخـات السـائدة ،

 .ومستوى تأهيل املشاركني يف عملية تنفيذ املنهج

 . Formative Evaluationالتقويم التكويني أو البنايئ  -ب 

 ـهــو التـقــويم اـلــذي يـجــري يف أثـنــاء عملـيــة التنفـيــذ أو التطبـيــق ويـكــون الـغــرض مـنــه 
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راجعة تغذية راجعة للمشاركني يف عملية التنفيذ عن طريق الحصول عىل معلومات تساعد عىل متوفري 

وتطويره، أو تحسينه، وبذلك فـإن التقـويم التكـويني الـذي يطلـق عليـه العمل، وإعادة توجيه مساره 

 واملنفـذين حـول كيفيـة تطـوير املـنهج نيطـلتطـويري يقـدم معلومـات مهمـة للمخطًأحيانا التقويم ا

ً أمرا مهـام يف وتحسني برامج التعليم بشكل مستمر، وعىل هذا األساس فإن هذا النوع من التقويم يعد ً

توجيه عملية التقويم نفسها ألنه يوفر تغذية راجعة تجعل عملية تطوير املنهج عمليـة مرنـة مفتوحـة 

 . ًممكنة مخططا لها

إن هذا النوع من التقويم يف عملية تقويم املنهج يشدد عىل ما أحـرزه املسـتهدفون يف املـنهج مـن 

ك يف تنفيذ املـنهج بـأداء األدوار املوكلـة إليـه وتحديـد تقدم وما أخفقوا فيه ومستوى نجاح كل طرف مشار

جوانب القصور لغرض معالجتها وتاليف آثارها السلبية وعدم السامح لها باالستمرار مع عملية التنفيـذ حتـى 

نهايتها، وهذا يعني أن هذا النوع من التقويم يسعى إىل تصحيح األخطاء وجوانب القصور واقـرتاح السـبل 

 . جة أي قصور يف العمليات التعليمية والرتبوية املتصلة باملنهجالناجحة ملعال

 . Final Evaluationالتقويم الختامي أو النهايئ  -ج 

يجري هذا النـوع مـن التقـويم يف نهايـة تنفيـذ املـنهج أو التعامـل معـه، أو يف ختـام الربنـامج 

 نهايئ عىل النتائج التي تحققت التعليمي ويكون الغرض منه تقدير أثر املنهج، أو الربنامج وتقديم حكم

بعد تطبيق املنهج أو الربنامج، لذلك فإن هذا النوع من التقويم يشدد عىل النواتج الختامية ويرمي إىل 

معرفة مدى قدرة الربنامج أو املنهج عىل تحقيق األهداف التي وضـع مـن أجلهـا، فهـو يهـتم بـالتقويم 

وى الذي به تحققت أهداف املنهج، ويسـتفاد مـن نتـائج اإلجاميل لجودة املنهج من خالل تحديد املست

بتقـويم العمليـات ومراقبـة هذا التقويم ألغراض تحديد املسؤولية، وإذا كان التقـويم التكـويني يهـتم 

تنفيذ األنشطة فإن التقويم الختامي يهتم بتقويم النواتج وإذا كان التقويم التكويني هو تقويم ختامي 

كل مرحلة من مراحل الربنامج أو وحدة من وحداتـه فـإن التقـويم الختـامي مرحيل  يجري بعد تنفيذ 

 . يجري بعد نهاية الربنامج كله ويتعلق بجميع مكوناته أو وحداته

 . تصنيف التقويم عىل أساس أغراضه أو وظائفه .2

 : يصنف التقويم عىل أساس الغرض منه إىل
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 . Diagnostic Evaluation التقويم التشخييص -أ 

 الغرض من التقويم الكشف عن املشكالت والصعوبات التي تواجه عملية تنفيـذ املـنهج إذا كان

يطلـق عليـه التقـويم التشـخييص فـالتقويم التشـخييص يهـدف إىل فأو تقوميه أو تطويره أو تخطيطـه 

الكشف عن املشكالت والصعوبات التي يتعرض لها املشاركون  يف العملية التعليميـة ومعرفـة أسـبابها، 

 . والحد من آثارها السلبية يف العملية التعليميةااذ اإلجراءات الالزمة ملعالجتهواتخ

 .  Placement Evaluationالتقويم االنتقايئ  -ب 

 والعمليـات املـدخالتالتقويم االنتقايئ هو التقويم الذي يكون الغرض منه انتقـاء األفضـل مـن 

يم الختيار أصحاب الكفايـات العاليـة للحصول عىل مستوى أفضل من املخرجات كأن تجري عملية تقو

يف التدريس، أو اإلدارة أو ، اإلرشاف، أو أفضل مكونات املنهج فعندما يكون هـذا الغـرض مـن التقـويم 

 . فهو تقويم انتقايئ

 .  Formative Evaluationالتقويم البنايئ  -ج 

ة عـن جميـع التقويم البنايئ هو التقويم الذي يكون الغرض منه تقـديم تغذيـة راجعـة مسـتمر

عنارص املنهج وأداء املشاركني يف تنفيذه وعملياته بجميع مراحلها وبيان مؤرشات القـوة والضـعف فيـه 

 : ثم إصالح نقاط القصور للوصول إىل املستوى املطلوب وعىل هذا األساس فإن هذا التقويم يحقق

 العالج الـالزم لهـا متابعة مستوى تقدم املتعلم واكتشاف نقاط الضعف لديه أوالً بأول وتقديم 

 . بشكل فوري

 إثارة دافعية املتعلمني . 

 ترسيخ املعلومات لدى املتعلم عن طريق مراجعة الدروس . 

 تحقيق الفهم لدى املتعلمني . 

  حفز املعلم عىل إعـادة النظـر يف خططـه وتحسـينها لتحقيـق نتـائج أفضـل، وتحسـني أسـلوب

 . التدريس ووضع الربامج العالجية

 .Summative Evaluationايئ التجميعي التقويم النه -د 

إن الغرض من التقويم التجميعي هو الحكـم عـىل مخرجـات منظومـة التعلـيم 

بكاملها وهو عبارة عن تجميع لكافة املؤرشات التي ميكـن أن تعتمـد إلصـدار الحكـم 

 النهايئ عىل جميع عنارص املنهج وعملياته أو عىل أحد العنارص التـي تشـكل منظومـة
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 : يم لذلك فإن هذا التقويم يستخدم لألغراض اآلتية التعل

 تحديد مستويات املتعلمني . 

 تحديد النقطة التي ميكن أن يبدأ منها املقرر الدرايس الالحق . 

 تقديم تغذية راجعة للمتعلمني وتعريفهم مبستوياتهم وقدراتهم . 

 إجراء املقارنات بني نتائج الطلبة يف الفصول املختلفة . 

 مدى مالءمة املناهج التعليمية، والسياسات الرتبوية املتبعة ومدى فعالية املعلمني، الحكم عىل 

 ) . 2008الحريري،(وما تحققه املدرسة من واجبات 

 .  Reformative Evaluationالتقويم التتبعي  -هـ

ها هو التقويم الذي يكون الغرض منه متابعة املتعلم بعد تخرجه ملعرفة آثار الخربات التي قـدم

ّاملنهج للمتعلم يف تعلمه الالحق أو فعاليته يف مجال العمل، ومن خالل ذلك يـتم الحكـم عـىل فعاليـة  ّ

املنهج، ويستعان  بنتائجه يف عملية تطوير املنهج، فالغرض منه إذن هو تتبع مخرجات املنهج، وتحديد 

 املتخرجني ملعلمني نقوم مبتابعةفعالية برامج إعداد امدى جودتها فعىل سبيل املثال إذا ما أردنا معرفة 

م أداءهم يف ميدان العمل الفعيل، ويف ضوء نتائج هذا التقويم ميكنا أن نقـرر مـا إذا كـان برنـامج ّقوون

ًاإلعداد به حاجة إىل تعديل أو تحسني أو ال، ويسمى مثل هذا التقويم تقوميا تتبعيا ً . 

 . تصنيف التقويم عىل أساس مكونات النظام التعليمي .3

يقوم هذا التصنيف عىل أساس أن النظام التعليمي له مدخالته وعملياته ومخرجاته وعىل هـذا 

 : األساس يصنف التقويم إىل

 .Inputs Evaluationدخالت املتقويم  -أ 

تقويم مدخالت النظام التعليمـي مبـا فيهـا األهـداف، واملـنهج، واملعلـم، ومـا يتصـل بـه تناول ي

 والتجهيزات والسياسة التعليمية، والتسهيالت اإلدارية وكل ما ميكـن أن والطالب وما يتصل به، واألبنية

 ومدى توافر املعـايري يرمي إىل إصدار أحكام حول جودة املدخالتيؤثر يف عمليات النظام ومخرجاته، و

 . املطلوبة فيها

 .Processes Evaluationتقويم العمليات  -ب 

التعليمـي مبـا فيهـا اسـرتاتيجيات ظـام ذ النهـذا النـوع مـن التقـويم عمليـات تنفيـيتناول 

التدريس والطرائق واألساليب واألنشطة التي متارس من جميع املنفذين، ويرمي هـذا التقـويم إىل 

 العمليات ومدى كفايتها وترابطهـا مـع بعضـها وتفاعلهـا مـع املـدخالتإصدار أحكام حول جودة 
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ب ه العمليات من أجـل معالجتهـا وتجنـالتي تواجه هذ وتأثريها يف جودة املخرجات فضالً عن تحديد الصعوبات 

 . اآلثار السلبية لها

 Outputs Evaluationتقويم املخرجات  -ج 

يتناول هذا النوع من التقويم نواتج النظام التعليمي مبا فيها تحصيل الطلبـة، ومسـتوى تحقـق 

األهداف التي يسعى النظام التعليمي للوصول إليها، ويرمي إىل إصدار أحكـام حـول جـودة املخرجـات 

 النظـام ومدى كفاية النظام التعليمي يف تحقيق األهداف التي وضع من أجلها ومعرفة ما إذا كان هـذا

 . به حاجة عىل تعديل أو تطوير لتاليف جوانب القصور فيه بعد تحليلها وتحديد أسبابها

وهناك تصنيفات أخرى للتقويم ال نرى رضورة لعرضها كالتصنيف عـىل أسـاس العامـل الزمنـي، 

 . والتصنيف عىل أساس املجاالت التي يجري فيها التقويم

 . مجاالت التقويم يف املنهج

 .  إن هناك نوعني من التقويم للمنهجّمر القول

 . التقويم الداخيل الذي يشمل عنارص املنهج: األول

 . التقويم الخارجي الذي يشمل كفاءة املنهج بشكل عام: الثاين

 : ولكل من هذين النوعني أساليبه ومجاالته وذلك كام يأيت

 : ويشمل: التقويم الداخيل

 : من حيث)أهداف املنهج(تقويم األهداف  -أ 

 درجة وضوحها . 

 دقة صياغتها. 

 تهم، وخصائص منوهمامالءمتها مستوى قدرات الطلبة واستعداد . 

 شمولها ومراعاتها املوازنة بني املجاالت املعرفية والوجدانية واملهارية. 

 صلتها بحاجات املتعلمني واملجتمع. 

 واقعيتها وإمكانية تحقيقها. 

 لسفة التي يقوم عليها املنهجانسجامها واالتجاهات الرتبوية الحديثة والف . 

 : تقويم املحتوى والخربات من حيث -ب 

 صدق املحتوى. 

 ارتباطه باألهداف املحددة . 
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 حداثته ودقته العلمية . 

 موازنته بني الشمول والعمق . 

 موازنته بني الخربات املبارشة وغري املبارشة . 

 ردية بينهممراعاته لحاجات املتعلمني وميولهم وخصائص منوهم والفروق الف . 

 مراعاته مبدأ االستمرارية والتكامل . 

 إسهامه يف تنمية أمناط التفكري لدى الطلبة . 

 تنوعه وتعدد مصادر التعلم . 

 ارتباطه باهتاممات املتعلمني واملجتمع . 

  للتنفيذمالءمته الوقت املتاح . 

 البرشية واملاديةتوافر مستلزمات تعليمه  . 

 : ه من حيثتقويم تنظيم املحتوى وترتيب -ج 

 السايكولوجي  واملوازنة بني الرتتيب املنطقي . 

 مراعاته مبدأ تراكم املعرفة . 

 مراعاته مبدأ االستمرارية . 

 مراعاته األساس الهرمي يف تدرج األفكار والتطور الفكري للطلبة . 

 إرشاك أكرث من حاسة يف التعلم . 

 : تقويم اسرتاتيجيات التدريس وطرائقه من حيث -د 

 حداثتها.  

 ّفعاليتها يف تحقيق األهداف . 

 ّفعاليتها يف اختصار الجهد والوقت. 

 تنوعها ومراعاتها الفروق الفردية . 

 صلتها بأهداف التعليم ومالءمتها املحتوى. 

 دورها يف تحفيز الطلبة وإثارة دافعيتهم . 

 دورها يف إثارة التفكري . 

 فاعلية الطلبة فيها وتفاعلهم مع املدرس . 

 : علم من حيثتقويم امل -هـ

 مستوى إملامه باملادة . 
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 مستوى تأهيله املهني . 

 كفاياته املعرفية واألدائية . 

 حسن تخطيطه للتدريس . 

 قدرته عىل تطبيق ما يخطط له . 

 حدة ذكائه ودقة مالحظته وقوة شخصيته . 

 قدرته عىل إدارة الصف بأسلوب دميقراطي . 

 لتدريسمعرفته بأحدث االتجاهات يف الرتبية وطرائق ا . 

 قبوله التجديد والتغيري . 

 رغبته يف التدريس وإميانه باملنهج الذي يدرسه . 

 عالقته بالطلبة . 

 عالقته باإلدارة واملدرسني . 

 عالقته باملجتمع وأولياء األمور . 

 التزامه بأخالقيات مهنة التدريس . 

 انرشاحه ورحابة صدره وتقبله ما يطرحه الطلبة من تساؤالت . 

 توجيه الطلبة وتشجيعهم لالعتامد عىل أنفسهم يف التعليمقدرته عىل  . 

 عىل التغذيـة الراجعـة واالسـتفادة مـن نتـائج هاهتاممه بالتقويم القبيل والتكويني والختامي وتشديد 

 . التقويم وتسخريها لخدمة األهداف التي يسعى إليها املنهج

 : تقويم املتعلم من حيث -و 

 رغبته يف التعلم . 

  تهاقدراته واستعدادنضجه ومستوى . 

 تفاعله وإيجابيته . 

 تهينشاطه وحيو . 

 تعاونه مع اآلخرين . 

 اعتامده عىل نفسه يف التعلم . 

 قدرته عىل الحوار واملناقشة . 

 قدرته عىل طرح أفكاره . 

 مستويات تفكريه . 
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 املواهب التي يتمتع بها . 

 الصعوبات واملشكالت التي يعاين منها . 

 عالقاته االجتامعية . 

 التزامه باألنظمة املدرسية واالجتامعية. 

 مستوى تحصيله . 

 : تقويم األنشطة التعليمية من حيث -ز 

 مالءمتها محتوى املنهج . 

 إثراؤها محتوى املنهج . 

 ارتباطها بأهداف املنهج . 

 شمولها وتكاملها . 

 مراعاتها الفروق الفردية . 

 تنوعها، واستجابتها الهتاممات املتعلمني واحتياجاتهم . 

 : تقويم الوسائل التعليمية من حيث -ح 

 دقة املعلومات التي تتضمنها . 

 صلتها بأهداف التعليم . 

 مستوى جاذبيتها . 

 مخاطبتها أكرث من حاسة من حواس املتعلم . 

 مالءمتها ظروف املوقف التعليمي وتوافر مستلزمات استعاملها . 

 توافر عنرص السالمة واألمان يف استعاملها . 

 تعامل ومستوى متانتهاصالحيتها لالس . 

 حداثتها وجودة تصميمها . 

 : تقويم أساليب التقويم من حيث -ط 

  القياس(صالحية أدوات التقويم.( 

 صالحية األدوات للتطبيق . 

 ارتباط التقويم بأهداف املنهج . 

  التكامل واالستمرارومراعاة الشمول والتنوع . 

 قياستوافر عنارص الصدق والثبات واملوضوعية يف أدوات ال . 
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 قلة تكاليف التقويم . 

 إمكانية تطبيق أدوات التقويم. 

 سهولة تصحيح أدوات التقويم . 

 . التقويم الخارجي

 : للتقويم الخارجي أكرث من أسلوب ميكن تحديدها باآليت

 املنهج عىل مجموعة تجريبية، وأخرى ضابطة، بأسلوب التجريب يف هذا األسلوب يجري تجري -أ 

ة التجريبية ومتوسط املجموعة الضابطة ويتم حسـاب الفـرق بـني ثم يحسب متوسط املجموع

ّاملتوسطني وتخترب داللة الفرق إحصائيا، ويف ضوء النتائج يتم الحكم عىل مدى فعالية املنهج ً . 

تقويم املنهج يف ضوء ما يحققه املتعلمون مـن أهـداف يف ضـوء الـدرجات التـي يحصـلون عليهـا، وعـىل  -ب 

فـام % 90نهج فعىل سبيل املثال إذا كانت نسبة الذين حصلوا عىل درجة النجـاح ّأساسها تقاس فعالية امل

من الدرجة الكلية ميكن القول إن املنهج كان % 85من هؤالء حصلوا عىل درجة % 50فوق وكان أكرث من 

 . فعاالً

الحكم عىل كفاءة املنهج عن طريق املوازنة بني املدخالت واملخرجات ومستوى مالءمـة الفـرق  -ج 

 . املدخالت واملخرجات ملا تم بذله واستخدامه من مدخالت يف عمليات املنهجبني

 . أغراض التقويم

ّلتقويم املنهج هو الحكم  عىل مدى فعالية املنهج بجميـع عنـارصه مدخالتـه إن الغرض األساس 

وعملياته وجودة مخرجاته من أجل كشف نقاط القصور ومعالجتها وتطوير املـنهج وتحسـينه يف ضـوء 

درج تحته الكثري من األغـراض الفرعيـة التـي ميكـن ننتائج التقويم وعىل هذا األساس فإن هذا الغرض ي

 : التعبري عنها باآليت

 . معرفة املستوى الذي بلغه املنفذون يف تحقيق أهداف املنهج .1

معرفة مستوى أداء كل من املنفذين لألدوار الواقعة ضمن مسؤوليته ال سيام املعلـم، واإلدارة  .2

 . املدرسية، واإلرشاف الرتبوي

التحـقـق ـمـن مالءـمـة اـملـنهج ـمـن حـيـث املحـتـوى واألـهـداف والتنـظـيم ملراـحـل املتعلـمـني،  .3

 . واحتياجاتهم واهتامماتهم

 .تعريف الطلبة مبستوى إنجازهم .4
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تزويد صـانعي القـرار باملعلومـات التـي تسـاعدهم عـىل اتخـاذ القـرار املالئـم بشـأن املـنهج  .5

 . وتطويره

 . جازإنأولياء أمور الطلبة مبا حققه أبناؤهم من تزويد  .6

معرفة جوانب القصور يف تنفيذ املنهج وتحديد مجاالتها وأسبابها مـن أجـل وضـع املعالجـات  .7

 . الالزمة

 . تحفيز املتعلمني عىل مزيد من البذل واملثابرة .8

ابها مـن بأستشخيص املشكالت والصعوبات التي يعاين منها املنفذون ال سيام الطالب وتحديد  .9

 . جل معالجتهاأ

 . تهم ومستوى رضاهم عن املنهجاالكشف عن اتجاهات الطلبة وميولهم واستعداد .10

معرفة مدى متكن الطلبة مام درسوه وقدرتهم عىل تسـخري مـا درسـوه وتوظيفـه يف مواجهـة  . 11

 . مواقف الحياة

 . تهم وميولهماتوجيه الطلبة نحو األنشطة التي تالئم قدراتهم، واستعداد . 12

ويف ضوء ما تقدم فإن التقويم يزودنا بالكثري من املعلومات املهمة التي تتعلق بـاملعلم وأدائـه، 

واملتعلم وخصائصه وأدائه، واملواد التعليمية ومحتواهـا وتنظيمهـا، فضـالً عـن املعلومـات التـي تتصـل 

ويم مـن عمليـات لـذلك فـإن عمليـة التقـ. ّ املدارس وجهودها واألنظمة والتعليامت وفعاليتهـاتابإدار

 . املنهج األساسية التي عىل نتائجها يتوقف نجاح جميع العمليات األخرى

 . مراحل التقويم

ًالتقويم عملية منظمة هادفة تتكون من مراحل يكمل بعضها بعضا، ويتأسس الالحق منها عـىل 

 : السابق، واملراحل التي متر بها عملية التقويم هي

كـون يون للتقويم جـدوى يف مجـال العمـل الرتبـوي ال بـد أن ليك يك : تحديد أهداف التقويم .1

 تتصـل بأهـداف ملقوم هي تحديد أهداف التقويم التـيًهادفا لذلك فإن أول خطوة يقوم بها ا

املنهج وقد تتعلق بجميع مكونات املـنهج أو بجانـب أو عـنرص مـن عنـارص املـنهج واملهـم أن 

 . ًيه وأن تكون واضحة متاما يف ذهن املقوميف ضوء ما يراد الوصول إلتحدد أهداف التقويم 

 .تحديد املصادر التي يراد جمع املعلومات عنها يف ضوء ما تقتضيه أهداف التقويم .2

 . تحديد نوع املعلومات التي يراد جمعها وكميتها يف ضوء أهداف التقويم .3
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ًات تختلـف تبعـا تحديد نوع األداة أو األدوات الالزمة لجمـع البيانـات أو املعلومـات ألن األدو .4

 : لنوع التقويم  والغرض منه فهناك

 .، وموضوعية، واملوضوعية أنواع متعددةمقاليةارات ولها أنواع متعددة االختب -أ 

 . املالحظة -ب 

 . املقابلة -ج 

 . االستبانة -د 

 .  وغريهاسجالت الرصد -ه 

تـوافر بناء أداة أو أدوات التقويم يف ضوء املعايري الالزمة لبنـاء كـل أداة وبشـكل عـام يشـرتط  .5

 : املعايري اآلتية يف أدوات التقويم

 .الثبات -أ 

 . الصدق -ب 

 .املوضوعية -ج 

 .الشمول -د 

 .التمييز -ه 

 .سهولة التطبيق -و 

 .التدرج -ز 

تطبيق األداة يف املجال الذي أعدت له واتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لتطبيـق األداة مبـا فيهـا  .6

كان املالئم وكل مـا يلـزم عمليـة ة، واختيار املينالالزم وأخذ موافقة األطراف املعتحديد الوقت 

 . التطبيق للحصول عىل املعلومات املطلوبة كام مخطط لها

جمع البيانات التي تم تحصيلها عـن طريـق تطبيـق األدوات وتبويهـا بطريقـة تسـهل تحليلهـا  .7

 . وتخدم أهداف التقويم

تقـويم واالسـتعانة الالتي تعتمد عليها عمليـة  -ألغراض االستدالل واالستنتاج   -تحليل البيانات .8

 .بالوسائل اإلحصائية الالزمة للتعامل مع هذه البيانات

تفسري البيانات التي تم جمعها وتحليلها بطريقة تحدد املتغريات والبدائل التـي تتأسـس عليهـا  .9

 .عملية إصدار األحكام

 . إصدار األحكام وكتابة التقرير النهايئ . 10
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 .رير النهايئ وما يتضمنه من أحكاماتخاذ القرارات الالزمة يف ضوء محتوى التق .11

ًمتابعة القرارات التي تم اتخاذهـا ووضـعها يف موضـع التنفيـذ لتبـدأ عمليـات املـنهج مجـددا  . 12

 .  هكذا تكون عملية مستمرةومبرحلة التطوير فالتنفيذ 

ّعلام بأن عملية التقـويم نفسـها تخضـع لعمليـة تقـويم ملعرفـة فعاليتهـا ومـدى تـوافر معـايري  ً

 .  فيها وما قدمته لعمليات املنهج األخرى من مقرتحات أسهمت يف تطوير املنهجالتقويم

 . مناذج تقويم املنهج

 : عرض املعينون بتقويم املنهج أكرث من منوذج يعرب عن خطوات تقويم املنهج نعرض منها

 .أمنوذج تايلور  .1

مـس خطـوات رئيسـة ً أمنوذجا لتقويم املنهج يقوم عىل األهداف يتكون من خ1933قدم تايلور 

 : هي

 .تحديد األهداف التي يراد تحقيقها -أ 

 . تحويل األهداف املحددة إىل أهداف سلوكية -ب 

 . بناء وسائل  التقويم املالمئة وتطويرها لقياس ما تحقق -ج 

 .جمع املعلومات وفحصها يف ضوء محددات مالمئة -د 

 . ًاتخاذ قرارات نهائية ذات عالقة باألهداف التي تم تحديدها سابقا -ه 

 . الشكل اآليت ميثل هذا النموذجو

 

 

يالحظ أن هذا النموذج يشدد عىل العالقة بني التقويم واألهداف الرتبوية 

 رييشري إىل املطابقة بني األهداف الرتبويـة والخـربات املقرتحـة ويشـ) أ(والسهم 

 

األهداف الرتبوية

خربات املتعلمالتقويم

أج

 باختبار
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تحقق األهداف فيشري إىل قياس مدى ) ج( السهم ار وخربات املتعلم أماإىل الصلة بني االختب) ب(السهم

 ). 2003الشمري، والدليمي،(ارات يف ضوء نتائج االختب

 : أمنوذج الصانع وآخرين .2

ه أمنوذج تقويم التطوير املستمر ًوضع الصانع مع فريق من الباحثني الرتبويني أمنوذجا أطلق علي

 : تضمن املراحل اآلتية

 . مرحلة تقويم األهداف -أ 

 . قويم الخطةمرحلة ت -ب 

 . مرحلة تقويم العمليات -ج 

 .مرحلة تقويم النواتج -د 

 . والشكل اآليت ميثل هذا النموذج

 
 .أمنوذج الجعفري .3

ً وضع الجعفري أمنوذجا لتقويم املناهج الدراسية للتعليم العـام يف العـراق يقـوم عـىل 1989يف 

لكل مجـال مـن املجـاالت التـي زه التشديد عىل التغذية الراجعة مفهوم التقويم التكويني، وأبرز ما ميي

يتضمنها األمنوذج األمر الذي يسهم يف تعديل عملية تنفيذ املنهج ألن التقـويم التكـويني يتسـم بكونـه 

عملية مستمرة مع جميع عمليات املنهج فهو يتكامل مع التخطيط والتنفيذ والتقويم ومتابعـة النتـائج 

 : ج أربعة مجاالت هيوقد تضمن النموذ

 .مجال األهداف الرتبوية العامة وأهداف املراحل الدراسية -أ 

الفلسفة الرتبوية

األهداف الرتبوية

األهداف

الخطة

العمليات

املخرجات

الواقع

التقويم

التطوير

التغذية
 الراجعة

 الواقع

 املعايري

 املقارنة

 النتيجة

 القرار

 رالتطوي

 املالحظة
 املتوقعة

 املقارنة

 التطوير

 التغذية
 الراجعة
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 .مجال املواد  الدراسية، ومفرداتها -ب 

 .مجال محتوى الكتب الدراسية -ج 

 .مجال النشاطات والفعاليات املصاحبة -د 

وقد تعامل مع كل مجال من هذه املجاالت عىل نحو منفصل وكأنـه قـائم بذاتـه والشـكل اآليت 

 . هذا النموذجميثل

 
 : أمنوذج الشمري .4

ً أمنوذجا خاصا لتقويم املناهج الدراسـية للمرحلـة املتوسـطة يف العـراق 2001اعتمدت الشمري  ً

يتكون من ستة مجاالت عىل أساس أن كل مجال من هذه املجاالت يكون منظومـة متكاملـة للتقـويم، 

الوضع النهايئ ألمنوذج تقويم املنـاهج للمرحلـة املتوسـطة  بينها لتشكل وأن هذه املجاالت تتفاعل فيام

ًاستعامل كل مجال عىل نحو منفرد بوصفه أمنوذجا قامئا بذاته واملجاالت هيمع إمكانية  ً : 

 األهداف الرتبوية للمرحلة املتوسطة. 

 مفردات املادة الدراسية ومحتواها. 

 طرائق التدريس . 

 ملصاحبةالنشاطات والفعاليات ا . 

 الوسائل التعليمية. 

األهداف الرتبوية العامة

أهداف املراحل الدراسية

أهداف املواد الدراسية ومفرداتها

 العمليات

محتوى الكتب املدرسية

النشاطات املصاحبة

التقويم
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 التقويم . 

 . والشكل اآليت ميثل مجاالت هذا األمنوذج

 
الشـمري، (. ًيالحظ أن هذا األمنوذج ال يختلف كثريا عن أمنوذج الجعفـري إال يف بعـض مجاالتـه

  )2003والدليمي،

 

بوية للامدة يف املرحلةاألهداف الرت
  املتوسطة

مفردات املادة ومحتواها

اتـــالعملي

طرائق التدريس

املصاحبةالنشاطات والفعاليات

 الوسائل التعليمية

التقويم

ية
غذ

ت
 

عة
اج

ر
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 تطوير املنهج
العملية الرابعة من عمليات املنهج هي عملية التطوير، وتعد عملية التطوير مـن لـوازم املـنهج 

يف ظل عمليات التغيري والتطور التي تشهدها الحياة اإلنسانية يف جميع مجاالتها، ألن الرتبيـة يف األصـل 

ًة املجتمع يف إعداد أبنائه إعدادا سليام  ميكنهم من مواكبة كل املتغـريات ومهي وسيل واجهـة الظـواهر ً

واملشكالت الجديدة، وملا كان املنهج وسيلة يف تحقيق أهـدافها فلـيس مـن املعقـول أن يعـرف الثبـات 

ًوالركود، ألن ثباته عىل حال يؤدي حتام إىل قصوره عن مواكبة متطلبـات الحيـاة املتغـ رية التـي تقـتيض ٍ

حدوث عمليات تغيري وتطوير مستمرة يف محتوى املنهج التعليمي ووسائله وأنشطته فضالً عن أهدافه 

 . ًوتصميمه تبعا لتغري الفلسفة الرتبوية التي يستند إليها

ًونظرا ألهمية التطوير يف مناهج التعليم وجدنا من املهـم أن نعـرف مبفهـوم التطـوير وأسسـه، 

 .  يف هذا الفصلسنتناوله، وخطواته، وأساليبه، ومقوماته، وهذا ما والحاجة إليه

 مفهوم التطوير

قبل تحديد مفهوم التطوير ينبغي القـول إن مفهـوم التطـوير يشـتمل عـىل التغيـري والتحسـني 

 .والتعديل ولكل من هذه املفاهيم داللة خاصة تختلف بني مفهوم وآخر

 مكونات املنهج ولكن هـذه التغيـريات فالتغيري عملية تتضمن إجراء تغيريات يف

قد ال تعرب عن تحول نحو األحسن فتكـون تغيـريات سـلبية وعندئـذ ال تـدخل ضـمن 

مفهوم التطوير ألن مفهوم التطوير يقتيض أن تكـون التغيـريات ذوات منحـى إيجـايب 

 تعرب عن التحول نحو األحسن وعىل هذا األساس فإن التغيري الالزم للتطوير هو التغيري

اإليجايب املرغوب فيه، وليس التغيري السلبي األمـر اآلخـر الـذي ينبغـي معرفتـه حـول 

مفهوم التغيري هو أن التغيري قد يحدث بقصد مسبق مخطط له، وقد يحدث من دون 

ة تـؤدي إىل التغيـري وهـذا مـا ال يـدخل ضـمن يـقصد أو تخطيط بفعل عوامـل خارج

عنى أن التغيري الذي ينطوي عليه مفهـوم التغيري الذي يندرج تحت مفهوم التطوير، مب

. التطوير هو التغيري اإليجايب املرغوب فيه املخطط له الذي يحدث عـن قصـد مسـبق

 أما التحسني فهو يتضمن الداللـة عـن إجـراء تعـديل أو تعـديالت جزئيـة عـىل بعـض 
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توى أفضل وهو بهذا بقصد االنتقال من مستوى إىل مسمكونات املنهج من دون تغيري الهيكل العام له، 

 . املفهوم يندرج يف مفهوم التطوير

ًأما التعديل فهو إجراء جزيئ أيضا لكنه يتناول عنـارص فيهـا يشء مـن الخلـل، أو االنحـراف عـن 

م اكتشافه عن طريق عملية التقـويم وأظهرتـه نتائجهـا، وبـذلك يختلـف عـن مفهـوم تاملسار الصحيح 

 من مستوى معـني إىل مسـتوى أفضـل  أو انحراف إمنا ينطلقالتحسني الذي مل ينطلق من اكتشاف خطأ

 . منه

أما مفهوم التطوير فهو بالتأكيد أشمل من التحسـني والتعـديل وهـو تغيـري إيجـايب يشـمل كـل 

جوانب املنهج وعنارصه، وهو مرتبط مبفهوم املنهج والفلسفة التي يستند إليها، فعندما ينظر إىل املنهج 

لومات والحقائق واملفـاهيم واألفكـار التـي تقـدم إىل الطلبـة يف صـورة مـواد عىل أنه مجموعة من املع

دراسية فإن التطوير عىل وفق هذا املفهوم معني بتعديل املقررات الدراسية وتطويرها، أما إذا نظر إىل 

املنهج عىل أنه مجموعة الخـربات املربيـة التـي تهيؤهـا املدرسـة للطلبـة، وميـرون بهـا تحـت إرشافهـا 

سلوكهم فإن التطوير هنا ينصب عـىل الحيـاة املدرسـية بجميـع  الشامل وتعديل عدتهم عىل النموملسا

جوانبها، وماله صلة بها، فعندئذ ال يركـز عـىل املعلومـات بحـد ذاتهـا بـل يتعـداها إىل املعلـم وأدائـه، 

تبـات، واألبنيـة وطرائق التدريس، والكتاب املـدريس، والوسـائل التعليميـة، واملعامـل واملختـربات، واملك

والتجهيزات، والبيئة واملجتمع، واألنشطة التعليمية، وعملية التقـويم، وأسـاليبها، وعمليـات املـنهج مبـا 

ًفيها التخطيط والتنفيذ، والتقويم والتطوير أيضا، وبذلك فإن عملية التطوير تقوم عىل عمليات التغيـري 

 . والتعديل والتحسني

 : ت عديدة منهاعملية التطوير تعريفاوقد عرفت 

  هي عملية توجيه املبادئ واملعايري، وأساليب التخطيط املقرتحة املنهجيـة لوثيقـة تربويـة مكتوبـة

هادفة هي املنهج، وذلك من خالل مراعاة مبادئ تطوير محددة، واستعامل منوذج، وإجراء تطوير 

 ) .2006الفتالوي،(مالئم 

 داث تغيـري كيفـي يف مكونـات هي مجموعة اإلجراءات املقصودة الهادفة إىل إحـ

املنهج، أو بعضها بقصد زيادة فاعلية املنهج يف تحقيق األهداف التـي وضـع مـن 

 أجلها ليتامىش مع بعض املتغريات واملسـتجدات الحاصـلة يف املجتمـع، أو بعـض
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ًالعاملية، وقد يكون هذا التطوير كليا شامالً فيسمى تطويرا كليا، وقد يكون تـدرياملستجدات  ً ًجيا، وقـد ً

ًيكون تطويرا فجائيا   ). 2004يونس،وآخرون،(ً

  هي عملية التغيري الكيفي املقصود املنظم الذي يحدثه املربـون يف جميـع مكونـات املـنهج الـذي

 ). 2002جامل،(يؤدي إىل تحديث املنهج، ورفع مستوى كفاءته يف تحقيق أهداف النظام التعليمي 

 وة، ومعالجة نقـاط الضـعف، ىل تدعيم جوانب القإلرامية هي عملية من عمليات هندسة املنهج ا

ًها يف كل عنرص من عنارص املنهج تصميام وتنفيذا، وتقوميا، ويف كل عامـل مـن العوامـل أو تصحيح ً ً

 . ًاملؤثرة فيه املتصلة به يف كل أساس من أسسه ويف ضوء معايري محددة، وطبقا ملراحل معينة

ير تشمل جميع عنارص املنهج، من أهداف ومحتـوى محـدد  فإن عملية التطوويف ضوء ما تقدم

يف املقررات الدراسية، والكتب املدرسية، وطرائق التدريس، والوسائل واألنشطة، وأساليب التقويم وكـل 

ما يتصل بالعملية التعليمية من عوامل مؤثرة يف مخرجاتها، بقصد تطـوير املـنهج التعليمـي إىل أفضـل 

 .ّهداف املرجوة بفعالية أفضل، وجهد ووقت وتكاليف أقلصورة ممكنة من تحقيق األ

 واالقتصـادية، والعلميـة ريات االجتامعية والسايكولوجية يعني التحديث يف ضوء املتغ والتطوير 

املجتمع والعامل، بحيث يبقى املـنهج التي مير بها املجتمع، ومواكبة ما يحصل من تغيريات عىل مستوى 

وعىل هـذا األسـاس متـس الحاجـة عـىل إخضـاع . بشكل مستمرع وثقافته يف صورة تعكس حالة املجتم

املناهج التعليمية عىل عملية مراجعة ونقد مستمرة يف ضوء املتغريات التي تحصل يف حاجات املجتمـع 

 . واملتعلمني واملتغريات التي تحصل يف طبيعة املعرفة بفعل البحوث والدراسات واالكتشافات العلمية

 لية التطوير عمىل إالحاجة

ًإن عملية التطوير ليست ترفا بل هي عملية لها مربراتها واألسباب التي تجعل منها حاجة ملحة 

 : يف مجال العملية الرتبوية ومن هذه األسباب

 نتائج تقويم املـنهج القـائم أو املعمـول بـه إذ مـن هاات القصور التي تظهررشمؤ )1

ىل تقويم مستمر وإذا مـا إخضع تن املعروف كام ذكرنا أن عمليات املنهج ينبغي أ

 ًأظهرت نتائج التقويم قصورا يف بعض جوانب املنهج أو عملياته فإن ذلك سـيكون
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ًسببا من أسباب التطوير يدعو القامئني عىل املنهج إىل إجراء عملية التطـوير ملعالجـة جوانـب القصـور، 

وعملياته ومخرجاته فإن عملية التطوير وملا كانت عملية التقويم عملية شاملة لجميع مدخالت املنهج 

عنرص من مدخالت املـنهج وأي عمليـة مـن عملياتـه بقصـد االرتقـاء أي ينبغي أن تالحق أي قصور يف 

ومن املعلوم أن القصور يف املنهج يعرب عنـه بالقصـور الحاصـل يف مخرجاتـه التـي . مبخرجاته وتطويرها

 : تتمثل بــ 

 مستوى تحصيل الطلبة . 

 در الناجم عن رسوب الطلبةمستوى اله . 

 مستوى ترسب الطلبة وعدم مواصلة الدراسة . 

  ّمستوى نجاح املتخرجني ودرجة فعاليتهم يف مجال العمل أو املهنـة إذا مـا انخرطـوا يف مجـال

 .  يف املراحل الدراسية الالحقة عندما يواصلون دراستهمهمّالعمل، ومستوى فعاليتهم وتقدم

 ملقررات الدراسيةوجود أخطاء يف محتوى ا . 

 نقص الوسائل واألنشطة التعليمية . 

 الشكوى من طرائق التدريس وضعف أداء املدرسني . 

 وجود معوقات إدارية تحول دون تنفيذ املنهج . 

 عدم كفاية الوقت املتاح لتنفيذ املنهج . 

 عدم مالءمة املنهج ملتطلبات التغيري . 

 وجود قصور يف أساليب التقويم . 

ليهـا  عفترتتـب نتـائج التقـويم هـان املؤرشات التي تعرب عن قصور املـنهج التـي تظهروغري ذلك م

 .  عملية التطويرإىلالحاجة 

ًاالنفجار املعريف الذي يشهده العامل، وتراكم املعرفة كميا وكيفيا إىل املستوى  الذي جعـل اإلحاطـة  )2 ً

جديـدة هج التعليميـة يف صـيغ ًبجميع أنواعها وتفصيالتها أمرا مستحيالً؛ لذلك وجـب وضـع املنـا

من حيث أهميتها، وتقديم األهم عىل املهم مام يـدعو أولوية لها  تشدد عىل اختيار املعارف التي 

 :  إعادة النظر يف محتوى املنهج ، فضالً عن ظهور الحاجة إىل إىل

  واالعتامد عىل النفس يف تحصيل املعلوماتالتعلم الذايت . 
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 اة تتطور باستمرار وبرسعة كبري، األمر الذي يوجـب عـىل كـل فـرد أن التعلم املستمر ألن الحي

دراسـية أو عنـد مرحلـة عنـد يواكب كل املتغريات عىل مدى الحياة وبذلك ال يتوقف الـتعلم 

 . سن معني

وخالصة القول يف هذا الجانب أن العامل يشهد ثورة يف املعلومات ال سـيام بعـد التطـور الهائـل يف 

التصال، وتطور الطباعة والشبك عىل شبكات االنرتنت األمر الذي اقـتىض اختيـار مجال تكنولوجيا ا

 . محتوى املنهج بطريقة تتسم بانتقاء أساسيات املعرفة

ىل طبيعـة إمـن املعـروف أن املـنهج يتـأثر مبفهـوم الرتبيـة ونظرتهـا  .االتجاهات الرتبوية الحديثـة )3

ًة يتغري تبعا ملا يظهر من فلسفات واتجاهات تربوية املتعلم وعملية التعليم، وملا كان مفهوم الرتبي

حديثة، فإن ذلك يرتتـب عليـه تغـري يف األهـداف، واملحتـوى، وطرائـق التـدريس وأدوار املعلمـني 

تـصـميمه، ومحـتـواه واملتعلـمـني يف العملـيـة التعليمـيـة، وـهـذا يعـنـي أن مفـهـوم اـملـنهج وطريـقـة 

 الذي يرتتب عليه تغري يف األسس التي يقوم عليها املـنهج ًوعملياته تتغري تبعا لتغيري مفهوم الرتبية

ّاألمر الذي يجعل عملية التطوير عملية البد منها إذا ما أردنا من املنهج أن يكون ناجحا وفعـاالً يف  ً

 . أداء الرسالة

التقدم الذي حصل ويحصل يف الدراسات الرتبوية، وما أظهرته وتظهره من نتائج تؤكد الحاجـة إىل  )4

 . ًة النظر يف وضع املنهج الدرايس كالً أو بعضاإعاد

التغري الحاصل بحاجات املجتمع وأفراده والتنبـؤ مبـا سـيكون عليـه يف املسـتقبل يـدعو إىل إجـراء  )5

بالتوقعـات املسـتقبلية،وهذا يعنـي أن عملية التطوير مبعنى أن أسباب التطوير قد تكون مرتبطة 

وتغرياتـه  وتحوالت يرتتب عليه إعداد األفراد للمستقبل استرشاق املستقبل، وما يقتيض من تغريات

وتزويدهم باملعارف واالتجاهات والقيم التي متكنهم من التعامل مع املستقبل بنجاح وهذا يحتاج 

 . إىل عملية التطوير

قد تكون الحاجة إىل عملية التطوير منبثقة من حصول تغريات سياسية يتبعها تغري الفلسفة التـي  )6

 .ة جديدةيلدولة يرتتب عليها تغيري املنهج وبناؤه عىل أسس فلسفتتبناها ا

ّوأنظمة أثبتـت فعاليتهـا وجـدواها  مبناهج .ن موازنة املنهجمىل عملية التطوير إقد تنبثق الحاجة  )7

 .ونجاحها يف تحقيق األهداف املطلوبة
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ًن سببا من األسباب كويقد جديدة  إن ظهور توجهات وظواهر عاملية .والتوجهات العامليةالظواهر  )8

الداعية إىل إعادة النظر يف املناهج وتطويرهـا كظـاهرة العوملـة، والدميقراطيـة، وحقـوق اإلنسـان، 

وهيمنة القطب الواحد ومحاولة بعض الدول احتكار التكنولوجيـا يف بعـض مجـاالت املعرفـة مـن 

 .،ملواجهة هذه التحدياتالرتبويةىل إعادة النظر يف مناهجها إشأنها أن تدعو الدول واملجتمعات 

زد عىل ما تقدم أن دخول الحاسوب يف التعامل مع جميع مجاالت الحياة وما يحصل عىل برامج 

 الكم والكيف يكون مـن بـني األسـباب التـي تـدعو إىل إجـراء عمليـة تطـوير يف تطور يف منالحاسوب 

 .املناهج الدراسية ملواكبة هذه الظاهرة

 أسس تطوير املنهج

ر يالتطوير ال ميكن أن تكون عملية ارتجالية تقوم عىل مجرد النزعة أو الرغبة يف التطوإن عملية 

 : إمنا يجب أن تقوم عىل أسس محددة تجعل منها عملية علمية منظمة وهذه األسس هي

حاجة فعلية ملحة للتطوير تم تحديدها يف ضوء دراسات تقوميية وبحوث ودراسات عىل أن تقوم  )1

 . علمية

إىل فلـسـفة تربوـيـة ـتـم التثـبـت ـمـن ـسـالمتها، وـجـدواها، ومالءمتـهـا ـظـروف العملـيـة أن تـسـتند  )2

 . التعليمية

 : أن تقوم عىل خطة علمية دقيقة تراعي )3

 مبدأ ترتيب األوليات. 

 العوامل البرشية واملادية الالزمة  لتنفيذ املنهج املقرتح . 

 البيئة املدرسية واالجتامعية التي ينفذ فيها املنهج املقرتح.  

أن تستند إىل دراسة علمية لخصائص املتعلمني وحاجاتهم، والبيئـة االجتامعيـة واتجاهـات الـعرص  )4

 . وما يتسم به وتأسيس عملية التطوير عىل نتائج هذه الدراسة

أن تأخذ بعني االعتبار جميع األسس التي يقوم عليها املنهج التي تحدثنا عنها فيام تقدم مـن هـذا  )5

 . فية واملعرفية، والنفسية، واالجتامعية، والتكنولوجيةالكتاب مبا فيها الفلس

 .أن تساير االتجاهات العاملية، وروح العرص، وتراعي الحداثة، والتجديد الهادف )6
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أن تراعي مبدأ الشمول والتكامل مبعنى أن تكون عملية شاملة لجميـع عنـارص املـنهج وعملياتـه،  )7

وأن . عليمية، وأساليب التقويم، وطرائق التـدريسوأن تشمل تطوير الكتب املدرسية، والوسائل الت

 تراعي مبدأ التداخل والتكامل بـني هـذه العنـارص تراعي مبدأ التكامل بني هذه العنارص مبعنى أن

 البعض اآلخر، فيجب أن يكون هناك تكامل بني ما هو نظري وما هـو عمـيل، بحيث يكمل بعضها

ب التقويم وتكامل بني العمليات واملدخالت لينجم وتكامل بني طرائق التدريس، وتكامل بني أسالي

 . عنها أفضل مستوى من املخرجات

أن تراعي مبدأ التوازن بني جوانب النمو املختلفـة، والجوانـب النظريـة والتطبيقيـة والتـوازن بـني  )8

 . املحافظة والتجديد

يـة التطـوير مبشـاركة أن تحقق املشاركة والتعاون بني املشاركني يف املنهج، وهذا يعني أن تتم عمل )9

كل من له عالقة باملنهج التعليمي من مدرسني وطالب، ومدراء مدارس، ومـوجهني، وأوليـاء أمـور، 

عمليـة التطـوير عملـيـة وإدارة تعلـيم، وأن يتعـاون الجميـع يف عمليـة التطـوير مبعنـى أن تكـون 

 . جامعية تعاونية يشرتك فيها جميع املشرتكني يف العملية التعليمية

املنهج مـن االسـتجابة  أن تكون عملية التطوير عملية مستمرة ال تتوقف ليك يتمكن :تمراريةاالس )10

ملتطلبات التغيري والتطـور الـذي يحصـل يف الحيـاة يف مجاالتهـا املختلفـة وهـذا يعنـي أن عمليـة 

 يف وقت معني غري أنها تجري يف صورة عمليات متتابعـة، متالحقـةالتطوير ال نهاية لها وال تتوقف 

لكل منها بداية ونهاية، وحيثام تنتهي تليها العملية الثانية بعـد فاصـلة زمنيـة مالمئـة تختـرب فيهـا 

 . نتائج التطوير يف العملية األوىل وهكذا

أن تكون مرتبطة بحاجات املتعلمني واملجتمـع وأهـداف التعلـيم، ومـا تـدعو إليـه االتجاهـات الحديثـة يف  )11

 .  من حاجات املتعلمني، وبيئتهمالرتبية، ألن املنهج يجب أن ينبع

أن تأخذ عملية التطوير الصورة التي يجب أن يكون عليها الفرد يف املسـتقبل بنظـر االعتبـار مـن  )12

دون إهامل الواقع الحايل إمنا االنطالق من الواقـع إىل املسـتقبل مبعنـى أن يتأسـس التطـوير عـىل 

 ). 2004يونس، وآخرون،(نظرة مستقبلية ال تنفصل عن الواقع 
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أن تستند عملية التطوير إىل الهويـة الثقافيـة للمجتمـع، مبعنـى أن تحـرص عـىل املحافظـة عـىل  )13

 ). 2008عطية،. (الهوية الثقافية للمجتمع الذي ينتمي إليه املتعلمون

 أساليب تطوير املنهج

 : لتطوير املناهج أساليب عديدة صنفها املعينون بدراسة املناهج إىل نوعني

 قدميةأساليب تطوير  . 

 أساليب تطوير حديثة . 

 أساليب التطوير القدمية* 

 : تشتمل هذه األساليب عىل

التطوير بالحذف ، أو اإلضافة، أو االستبدال، ويتسم هذا األسلوب بأنه يقع عىل املادة الدراسية  )1

وحدها ويكون يف صورة حذف جزء منها، أو إضافة جزء إليها، أو استبدال مادة بـأخرى، وذلـك 

 : يأيتكام 

ًالتطوير بالحذف ويعني حذف املادة وقد يكون جزئيا فيطلق عليه الحـذف الجـزيئ مبوجبـه  -أ 

 : يحذف جزء من املادة ألسباب منها

 صعوبة الجزء املحذوف وعدم مالءمته مستوى الطلبة . 

 نقل الجزء من صف إىل آخر . 

  املخصصةكرثة املادة والرغبة يف تقليلها لتالئم الوقت املتاح مبوجب الحصص . 

 عدم أهمية الجزء املحذوف . 

تحذف مادة كاملة مـن املـنهج املقـرر لصـف معـني، أو ملرحلـة معينـة فًوقد يكون الحذف كليا 

 : ألسباب منها

 التقليل من ساعات الدراسة يف اليوم الدرايس . 

 عدم أهمية املادة. 

 عدم مالءمة املادة مستوى نضج الطلبة . 

 خرى كاملةنقلها من مرحلة إىل مرحلة أ . 

 : التطوير باإلضافة ويعني زيادة مواد عىل املنهج، وقد تكون هذه اإلضافة -ب 

  جزئـيـة بحـيـث تـضـاف بـعـض املوـضـوعات إىل اـملـادة الدراـسـية عـنـدما يـكـون فيـهـا نـقـص يف

 : املعلومات التي تتضمنها املادة والغرض من هذه اإلضافة هو
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 سد النقص . 

 أو رفع مستوى املادة . 

ث تضاف مادة كاملة مل تكن مقررة  يف املنهج الدرايس لصف درايس أو مرحلة دراسية كلية بحي -

 : وذلك ألسباب منها

  حاجة إىل هذه املادةظهور . 

 الرغبة يف رفع مستوى املواد الدراسية التي يقدمها املنهج . 

من أساليب التطـوير يف هيكـل املـادة بحيـث يغـري االستبدال يحصل هذا األسلوب بالتطوير  -ج 

هيكل املادة بهيكل آخر كـالتطوير الـذي حصـل عنـد اسـتبدال مـنهج الرياضـيات الحديثـة 

 .بالرياضيات التقليدية ملواكبة التطور الذي حصل يف مجال املادة الدراسية

 حصـل يف تطـوير  كام املنهج من أساليب التطوير القدمية تطوير تصميم .تطوير تصميم املنهج )2

تصميم منهج املواد الدراسية املنفصلة إىل منهج املواد الرتبوية املرتابطة، ثم إىل منهج املجـاالت 

 .الواسعة؛ فالتطوير هنا حصل بتغيري نوع التصميم الذي يقدم به املنهج للمتعلمني

ط وهو تطوير من أساليب التطوير القدمية تطوير الكتب املدرسية فق ..تطوير الكتب املدرسية )3

 .يتناول إخراج الكتاب من حيث نوع الغالف، والطباعة، والتنسيق، ونوع الورق

ىل الطرائـق التـي تهـتم إتطوير طرائق التدريس من تلك التي تهتم باإللقاء والتلقني والحفـظ واالسـرتجاع  )4

رات التي تسهم يف تنمية ة واملهايبية التعلم، وإكسابه الخربات املربدور املعلم وإيجابيته وفاعليته يف عمل

 .القدرة عىل اإلبداع

ّتطوير الوسائل التعليمية وجعلها أكرث فعالية يف إرشاك حواس املتعلم وأكـرث جـدوى يف ترسيـع  )5

 . التعلم وتثبيته

تطوير االمتحانات يتمثل هذا األسـلوب يف ظهـور أنـواع مختلفـة مـن االختبـارات  )6

ويتسم هذا النوع . يف جوانب متعددةاملدرسية ترمي إىل قياس مستوى منو الطلبة 

من التطوير باقتصاره عىل االمتحانـات مـن دون أن ميتـد إىل العمليـات التعليميـة 

ـا ـات عليـه ـوم االمتحاـن ـي تـق ـن. الـت ـاليب ـم ـذه األـس ـذكر أن ـه ـدير باـل ـن الـج  وـم
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ا ومـن أبـرز ًالتطوير غالبا ما تكون ناجمة عن االتجاهات الرتبوية الحديثة والرغبة يف االسـتجابة لهـ

 : سامت أساليب التطوير القدمية ما يأيت

ًال تتطـلـب جـهـودا كـبـرية أو دراـسـات مستفيـضـة ألنـهـا يف الغاـلـب إـجـراءات شخـصـية ال  -أ 

 . تستهدف إحداث تغيريات جذرية يف املنهج

 ربطـه بالجوانـب األخـرى وبـذلك فـإن  دونكل من جوانب املنهج عىل حدة منتعالج  -ب 

 . ًكون مفقوداعنرص التكامل فيها يكاد ي

هي عمليات جزئية ال تشمل جميع عنارص املـنهج أو عملياتـه األمـر الـذي يجعلهـا غـري  -ج 

 .شاملة

تقوم عىل آراء شخصية، وال تستند إىل التجريب وبذلك  قد ال تكون علمية أو قامئة عـىل  -د 

 . أساس علمي

 . تتم ارتجاالً من دون االستناد إىل خطة محددة -ه 

 ةأساليب التطوير الحديث* 

 : تختلف أساليب التطوير الحديثة عن أساليب التطوير القدمية يف أمور كثرية منها

اتـه وجميـع العوامـل التـي ميكـن أن أنها تتسم  بالشمول فهي تشمل جميع عنارص املنهج وعملي -أ 

 . كون لها تأثري يف مخرجات املنهجي

ًامـا لـه مدخالتـه وعملياتـه أنها تقع عىل اإلطار العام للمنهج وتشدد عىل املنهج ككل بوصفه نظ -ب 

التي تتفاعل وتتبادل التأثري والتأثر الذي ينعكس عىل مخرجات املـنهج، لـذلك فهـي تشـدد عـىل 

الكل أكرث من تشديدها عىل األجزاء ألن من شأن التغيري الـذي يحصـل يف اإلطـار العـام أن يـؤدي 

تقـترص عـىل تطـوير املـادة نها ال وهذا يعني أ). 2005الوكيل،واملفتي، (هىل تغيري جزئياتإبالرضورة 

الدراسية كام هو الحال يف أساليب تطوير املادة الدراسية إمنا ميكن أن تتجاوز تطوير املـادة الدراسـية 

  :إىل أساليب أخرى منها

ساقات حسـب السـاعات املعتمـدة مـثالً، واعتبـار املدراسة  تطوير نظام الدراسة باعتامد نظام .1

تباطـه بالنجـاح يف مسـاقات  إذا ما تم يف املسـاق نفسـه وعـدم ارًالنجاح يف كل مساق متحققا

 . خر اعتامد نظام الكورسات بدالً من النظام السنويآتعبري ب أخرى، 
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ّتعديل السلم التعليمي فقد يحصل أن يجري التعديل عىل السلم التعليمي بحيث تكـون عـىل  .2 ّ

لزاميـة، متوسـطة إلزاميـة، أو غـري حضـانة،رياض أطفـال، ابتدائيـة إ: سبيل املثال هناك مراحل

إلزامية، ثانوية عامة، ثانوية متخصصة، أو غري ذلـك ويكـون لكـل مرحلـة نظامهـا ومناهجهـا، 

 . االتخرج منهووامتحاناتها ورشوط لاللتحاق بها 

اعتامد املدارس الشاملة التي تقدم برامج متنوعة يختار الطالب ما يرغـب فيـه منهـا فيلتحـق  .3

يالمئه ويرغب فيه ويتالءم مع قدراته وتوجهاته واملناهج املعتمدة يف ظل هذه بالربنامج الذي 

نييك ذي الفنون املتعددة، ومن املعروف أن املنهج يف كاملدارس قريبة من مفهوم املنهج البولتي

مثل هذه املـدارس يحـرص عـىل إعـداد طـالب قـادرين عـىل مامرسـة املهـن أو الحـرف التـي 

 . م بكفاية عاليةينخرطون فيها بعد تخرجه

من املعروف أن النظام التعليمي يتكون من العديد من النظم الفرعية :تطوير النظم التعليمية  .4

أسلوب تطـوير بالنظام التعليمي العام لذا فإن عملية التطوير قد تكون التي تشكل مبجموعها 

 : هذه النظم التي يتشكل منها النظام التعليمي مثل

 نظام االمتحانات . 

 يري النجاح واالنتقال من صف إىل آخر أو من مرحلة إىل أخرىمعا . 

  ،وطول اليوم الدرايس، والعام الدرايسطرائق التدريس ومدة الحصة التدريسية . 

ًفإن هذه األنظمة كثريا ما تكون موضع انتقاد يف ضوء الفلسفة التي يقوم عليها املـنهج فتحتـاج 

ي يتامىش مع الفلسفة التي يسـتند إليهـا التطـوير ومـا يريـده إىل إجراء تعديالت تجعل النظام التعليم

 . املطورون من النظام التعليمي

 خطوات التطوير

ّر ينبغي أن تكون عملية منظمة قامئة عىل األسس التي مـر ذكرهـا تسـري عـىل يإن عملية التطو
 : وفق الخطوات اآلتية

ًكون عمالً ناجحا ال بد أن اإلحساس بالحاجة إىل التطوير فإذا ما أريد للتطوير أن ي .1

 املطورين بعملية التطوير واندفاعهم لها وال ميكن حصـول ذلـك مـا يحظى بإميان 
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فقد يكون عن طريق نتـائج االختبـارات املدرسـية، أو مالحظـات مل يشعر الجميع بالحاجة إىل التطوير 

ية التطوير مـن وجـود مشـكلة املرشفني واملدرسني، أو شكوى الطلبة وما شاكل  ذلك املهم أن تبدأ عمل

 . ًتشكل تحديا يستوجب حالً

تحديد االسرتاتيجية التي يقوم عليها التعليم والفلسـفة التـي تبنـي عمليـة التطـوير عـىل أساسـها  .2

بوصفها العامل الفاعل يف عنارص املنهج األخرى كاألهداف، واملحتوى، وطرائق التدريس وأنشـطته، 

 . وتقوميه

من حيـث اد تطبيق املنهج املقرتح فيه لتحديد مدى مالءمته للمنهج املقرتح دراسة الواقع الذي ير .3

  :عوامله البرشية املتمثلة بـ

 املدرسني وتأهيلهم، وتوجهاتهم . 

 هاتهمم عىل إدارة عملية التطبيق، وتوجاملدراء ، وقدرته . 

 املرشفني، ومدى درايتهم وقدرتهم عىل تقديم ما يلزم لتنفيذ املنهج . 

 ومدى قدرتهم عىل توفري الدعم الالزماملوظفني ،. 

 : وعوامله املادية املتمثلة بـ

 املدرسية وملحقاتهاالبنايات  . 

 التجهيزات والتأثيث . 

 املعامل واملختربات وتوفري مصادر التعلم. 

 : وعوامله االقتصادية من حيث

 توافر امليزانية الالزمة لتنفيذ املنهج . 

 وجود نظام إنفاق مالئم . 

 : مله النفسية من حيثوعوا

 املناخ النفيس السائد يف البيئة املدرسية وطبيعة العالقة بني العاملني يف املدرسة . 

  املناخ النفيس السائد يف البيئة االجتامعية والعالقات االجتامعية فضالً عن تحديد طرائـق التـدريس

ا ومـدى إمكانيـة تعـديلها التطـوير، والترشيعـات املعمـول بهـالسائدة، ومدى مواكبتها ملتطلبـات 

 .  وعمليات املنهج املطورللتواءم

زد عىل ذلك أن دراسة الواقع ينبغي أن متتد لرصد أية معارضة للمنهج املقرتح ومعرفـة مصـادرها 

 .وأسبابها لغرض وضع خطة ملعالجتها



  املنهجتطوير

 

 233

7 

 

املـنهج تحديد األهداف التي يسعى إليها املنهج املقرتح بعـد تحديـد الفلسـفة التـي يقـوم عليهـا  .4

املقرتح وتحديد اسرتاتيجية التعليم  يجب تحديد األهداف التي يوضع املـنهج املقـرتح مـن أجلهـا 

وقـد تكـون هـذه األهـداف . بوصفها نقطة البداية التي منها يبدأ اإلعداد الفعـيل للمـنهج املطـور

ً طوير جزئياعىل أهداف املنهج السابق عندما يكون التجديدة مبجموعها أو تكون بإجراء تعديالت 

 . د األهداف لكل مرحلة أو صف يراد تطوير مناهجهعىل أن تحد

 : مل عىلتوضع خطة التطوير التي ينبغي أن تش .5

  تم فيها تحويل األهداف إىل مواقف تعليميةيوصف الكيفية التي. 

 تحديد املجاالت أو الجوانب التي يحصل فيها تطوير . 

  تتبع يف عملية التطويرتحديد األساليب والطرائق والوسائل التي. 

 تحديد نوع التصميم املالئم للمنهج املقرتح، ووصف املقررات الدراسية . 

  تخطيط املـنهج املقـرتح وتحديـد عنـارصه مبـا فيهـا األهـداف، واملحتـوى وطرائـق التـدريس

 . وأساليب التقويم، والوسائل التعليمية

لطرائـق التـي سـيأيت الحـديث عنهـا التـي تأليف الكتب املدرسية والكتيبات املصاحبة لها بإحدى ا .6

تتمثل بطريقة التكليف أو طريقة املسابقة، أو طريقة تشكيل لجـان تـأليف خاصـة، عـىل أن يـتم 

ف الكتاب يف ضوء املعايري املحددة املنصوص عليها يف خطة التطـوير، عـىل أن يقـوم بالتـأليف ليتأ

 .يةمتخصصون يف املادة، وطرائق التدريس والوسائل التعليم

معالجة جميـع العوامـل املحتملـة التـي ميكـن أ ن تعيـق عمليـة التطـوير التـي أرشتهـا الدراسـة  .7

 . االستطالعية للواقع الذي يطبق فيه املنهج املطور

، تأيت مرحلة تجريـب ةبعد اتخاذ ما يلزم لكل خطوة من الخطوات السابق: تجريب املنهج املقرتح  .8

 : م عىلواملنهج التي تق

 .من املدارس التي تجري فيها التجريةتحديد عينة  -أ 

 . تحديد عينة من الصفوف التي يجري فيها التجريب -ب 

تحديد عينة من املدرسني الذين يقومون بتجريب املنهج ثم تدريبهم عىل كيفية التعامل مـع  -ج 

 . املنهج الجديد
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لـذي إجراء عملية تقويم وقياس دقيقة ملعرفـة جوانـب القـوة والقصـور يف املـنهج املقـرتح ا -د 

يجري تجريبه وهذا يعني وضع خطة مفصلة للتجريب، وتحديد املجاالت التي يجـري فيهـا، 

وبناء االختبارات واملقاييس الالزمة لتقويم املنهج وتوفري كافة مسـتلزمات عمليـة التجريـب، 

وإصدار األحكام وعقد ندوات لعرض ما تم التوصل إليه وإجـراء مناقشـات نتائج الثم تحليل 

 . األطراف املشاركة يف العمليةحوله بني 

ّإذا ما أثبتـت مرحلـة التجريـب نجـاح املـنهج وفعاليـة تـأيت . االستعداد لتنفيذ املنهج بعد تجريبه .9

 : مرحلة االستعداد لتنفيذ املنهج التي تتضمن اإلجراءات  اآلتية

 الكفايـات إعداد املدرسني املعنيني باملنهج الجديد وتأهيلهم لتنفيذه وتزويدهم مبا يلزم من -أ 

 . األدائيةواملعرفية 

تأهيل املرشفني الرتبويني الذين يتابعون تنفيـذ املـنهج، ويقـدمون العـون الـالزم للمدرسـني  -ب 

 . وإدارات املدارس لتسهيل عملية التنفيذ

 .لتعامل مع املنهج املقرتح وإجراءات تنفيذهلتأهيل مديري املدارس  -ج 

 . يدتوفري املبالغ الالزمة لتنفيذ املنهج الجد -د 

 . إعداد ما يكفي من الكتب املدرسية يف ضوء املعايري املحددة للمنهج املطور -ه 

 . إعداد ما يكفي من الكتيبات املصاحبة للكتب املدرسية باملواصفات املطلوبة -و 

 . تجهيز املدارس مبا يلزم من التجهيزات الالزمة لتنفيذ املنهج -ز 

 . ريب عليهاتحديد طرائق التدريس الالزمة لتنفيذ املنهج والتد -ح 

 . ملة توعية لتبني املنهج الجديد وحشد الدعم من جميع الجهات ذات الشأن حالقيام ب -ط 

 بعد اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لتنفيذ املنهج واالستعداد لعملية التنفيـذ :تنفيذ املنهج املطور . 10

ي عملية متابعـة تجري عملية التنفيذ ويعمم عىل املدارس واملراحل الدراسية التي وضع لها وتجر

 . منظمة لتنفيذ املنهج

 عـىل أن  من التطوير يف ضوء نتائج التقـويمتقويم املنهج املطور بعد تنفيذه لتبدأ مرحلة جديدة . 11

ّ فرصة كافية للحكم عىل فعالية املنهج وال تجري العملية الالحقة إال بعد ظهور مـا يجعـل ىتعط

 .منها عملية رضورية وهكذا

 ح عملية التطويروط الالزمة لنجاالرش
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 : إن نجاح عملية تطوير املنهج يقتيض توافر الرشوط اآلتية

دقة املعلومات التي تستند إليها عملية التطوير، ألن عملية التطوير كـام ذكرنـا ينبغـي أن تقـوم  .1

عىل قاعدة واسعة من املعلومات، والبيانات الدقيقة لذلك فـإن أي خلـل يف هـذه املعلومـات أو 

 . ً أدواتها يؤدي حتام إىل خلل يف عملية التطويرمصادرها، أو

ارتباط عملية التطوير بأهداف تربوية واضحة؛ ألن أية عملية ال ميكن أن يكتب لها النجاح مـا مل  .2

وعنـدما تكن لها أهداف واضحة يف أذهان القامئني بها، فاألهداف هي التي توجه مسـار العمـل 

ًاضحا أيضا أما إذا كانت غامضة غـري محـددة فلـيس تكون واضحة يكون الطريق للوصول إليها و ً

 فـرص  عليهامن السهل سلوك الطريق املؤدي إليها فوضوح األهداف يؤسس لخطة سليمة ترتتب

 .نجاح أوفر

 . ّإقناع جميع املعنيني بأهمية املنهج املطور والحاجة إليه، وتبنيه .3

ة واألدائية الالزمة لتنفيذ املنهج املطـور املعرفيتزويد جميع املشاركني يف تنفيذ املنهج بالكفايات  .4

ًفالبد للتطوير من توفري املدرسني واملدراء واملرشفني القادرين أكادمييا ومهنيـا عـىل التعامـل مـع  ً

 . املنهج الجديد

 . توفري جميع املستلزمات املالية واملادية والتجهيزات الالزمة لتنفيذ املنهج املطور .5

ليات املنهج يف عملية التطوير لتوفري قاعدة واسـعة مـن القناعـة إرشاك جميع من لهم صلة بعم .6

 . بأسلوب التطوير، وتطبيق املنهج املطور

توفري العدد املطلوب من الكتب وأدلتها التي تتصل باملنهج املطور وتغطية الحاجـة الفعليـة إىل  .7

 . هذه الكتب واألدلة بحيث تكون يف يد كل طالب وكل مدرس معني باملنهج املطور

التعاون والتفاعل اإليجايب بني املدرسـني واملرشفـني واإلدارات املدرسـية وإدارة  التعلـيم ألغـراض  .8

 . التنفيذ، ومعالجة جميع املعوقات التي قد تعرتض طريق تنفيذ املنهج املطور

 . لها املوكلة إليها يف عملية التنفيذ، وتقديم كافة التسهيالت الالزمة باألدوارقيام إدارات املدارس .9

ـتـوفري اـلـدعم املعـنـوي اـلـالزم للـمـنهج املـطـور ـمـن جمـيـع املؤسـسـات االجتامعـيـة ذات العالـقـة  . 10

 . مبخرجات املنهج املطور
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 مجاالت التطوير يف املنهج

يف ضوء املفهوم الحديث للمنهج تختلف مجاالت التطوير عام كانت عليه يف املفهـوم التقليـدي 

الدراسية فقط، ففي ظل املفهوم الواسع للمنهج تعددت مجاالتـه الذي كان يقرص املنهج عىل املقررات 

 التعليم والكتـب املدرسـية، والتقنيـات الرتبويـة، واألبنيـة املدرسـية واملدرسـني أنظمةواتسعت لتشمل 

وأنظمة التقويم، وغريها ويف ضوء هذا التعدد ملكونات النظام التعليمي فإن مجاالت التطوير يف املنهج 

 : ما يأيتاتسعت لتشمل 

ىل املراحـل إًالهيكل التعليمي املتمثل باملراحل الدراسـية بـدءا مـن مراحـل ريـاض األطفـال وصـوالً  .1

ًالجامعية فقد يحصل التطوير يف هذه املراحل جميعا أو يف مرحلة من هذه املراحل فيتناول شكلها 

 . ومناهجها وأهدافها، والسياسات التعليمية فيها

 .  من حيث التصميم واإلخراجالكتب املدرسية وأدلتها .2

 . التقنيات الرتبوية وأجهزتها، وطريقة استخدامها .3

 . يزيقية املتوافرة فيهافاألبنية املدرسية من حيث التصميم الهنديس، والظروف ال .4

 . تدريب العاملني، وتأهيلهم، وبرامج إعدادهم .5

 . أنظمة التقويم وأساليبها، وأدواتها .6

 .التعلم مصادرئة التعلم، وتوفري األنشطة التعليمية وتنظيم بي .7

 معوقات تطوير املنهج

 : هناك الكثري من املعوقات التي ميكن أن تعيق تطوير املنهج منها

عدم التهيئة الذهنية املطلوبة للقبـول بـالتغيريات الجديـدة يف املـنهج مـن املدرسـني، وإدارات  .1

 . املدارس، واملرشفني، والطلبة، وأولياء أمورهم

باء واملعلمني القدامى للتغيري الجديد العتقـادهم بـأن مـا تعلمـوه مـن منـاهج هـو مقاومة اآل .2

 . األفضل وال ينبغي التفريط به

 . قلة الخرباء واملتخصصني يف تصميم املناهج وتطويرها .3

 عدم توفر العدد الكايف من املعلمني املؤهلني لتدريس املنهج املطور  .4

 . ج املطورعدم توفر املبالغ الالزمة لتطبيق املنه .5

 .عدم وجود تحديدات دقيقة للتغيريات السلوكية التي يراد إحداثها يف سلوك املتعلمني .6

 . عدم االلتزام بأسس التطوير وخطواته التي أرشنا إليها .7
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 . هجعدم توافر املباين والتصميامت الهندسية الالزمة لتنفيذ املن .9

 . عدم توافر املكتبات واملختربات واملعامل الالزمة لتنفيذ املنهج . 10
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 . العراق
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 الكتاب املدريس ومعايري صناعته

 متهيد 
عىل الرغم من تباين اآلراء حول دور الكتاب املدريس يف العملية التعليميـة والرتبويـة وتعـددها 

ًقدميا وحديثا فإنه  األساسـية التـي ملـربني بوصـفه الدعامـة مازال يحظى باهتامم الكثري من البـاحثني واً

ٍيستند إليها املتعلم يف التعلم، واملعلم يف التعليم، واملصـدر الـذي يسـهم إىل حـد كبـري بتزويـد املـتعلم 

ًبالخربات واملهارات والقيم واالتجاهات التي تسهم يف إعداده إعدادا متكامالً للحياة عـن طريـق تنميـة 

 الجوارنـة،(ة املشـكالت االجتامعيـة، والسياسـية واالقتصـادية املختلفـة مهارات التفكري الالزمـة ملواجهـ

2004.( 

املادة التعليمية التي تعترب وسيلة من الوسائل املهمة فالكتاب املدريس يعد الوعاء الذي يحتوي 

 الكـتـاب ـتـتجىل يف دوره الفاـعـل إلنـجـاح العملـيـة فأهمـيـةالتعليـمـي؛ ـلـذلك لتحقـيـق أـهـداف اـملـنهج 

 .، وتحقيق أهدافها عن طريق ما يقدم من معارف منظمة موجهة نحو أهداف محددةالتعليمية

 عىل أنه جوهر عملية التعليم، فهو الذي يحتـوي املدريسوعىل أساس ما تقدم ينظر إىل الكتاب 

ّعىل أساسيات املقرر الدرايس، ويعرف الطالب مبا ينبغي تعلمه، واملـدرس مبـا ينبغـي تعليمـه، ويسـهل  ّ
ملية التعليم والتعلم، فالكتاب أداة تعليمية غنية باملعلومات، والحقائق، واملفاهيم، واملبـادئ، عليهام ع

والرسوم والصور، والرموز، واألشكال واألنشـطة التـي تسـهل عمليـة الـتعلم، وتسـاعد يف نجـاح عمليـة 

الوحيـد لكتاب املصدر  يعني أن يكون دور اغري أن هذا ال،التعليم والتعلم يف املراحل الدراسية املختلفة

ما نظرنا إىل الكتاب املدريس عىل أساس أنه إذا للمعرفة، وأنه ميثل نهاية املطاف يف مصادر التعلم؛ ألننا 

املصدر الوحيد للمعرفة فإن هذا يعني تعطيل القدرات العقلية، وإعاقة التفكري؛ لذلك ينبغي أن ينظـر 

، ومثري للتخيـل، واإلطـار الـذي ينطلـق منـه املـتعلم يف إىل الكتاب املدريس عىل أنه محرض عىل التفكري

ًالتعلم واملعلم يف التعليم وتأسيسا عىل ما تقدم ينبغي أن يحرص مصممو الكتـاب املـدريس، ومنظمـوه 

عىل الدقة العلمية عند اختيار محتواه وأنشطته، ووسائله، ومراعاة ميول الطلبة، واهتاممـاتهم، وإثـارة 

 .ة قدراتهم عىل اإلبداع واالبتكارالتفكري لديهم، وتنمي
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 واملنهجالعالقة بني الكتاب املدريس 

ميكننا إدراك العالقة بني املنهج والكتاب املـدريس إذا تعرفنـا مفهـوم الكتـاب املـدريس ودوره يف 

 .العملية التعليمية

ى يف بأنه نظـام كـيل يتنـاول عـنرص املحتـو) 2000(أما مفهوم الكتاب فقد عرفه مرعي،والحيلة 

هي األهداف، واملحتوى،واألنشـطة، والتقـويم، ويهـدف إىل مسـاعدة املنهج، ويشتمل عىل عدة عنارص 

 .املعلمني واملتعلمني يف صف ما، ومادة ما عىل تحقيق األهداف املتوخاة

ة للمنهج ويفرتض فيه أن  املدريس يعد أحد العنارص الرئيسوعىل أساس هذا املفهوم فإن الكتاب

املنهج، وأن يكون الرتجمـة الحقيقيـة والتطبيـق الحقيقـي للمـنهج وعـىل هـذا األسـاس يغطي محتوى 

 .  يف صناعته املبادئ الرتبوية والتقنية التي روعيت يف املنهجى تراع أنينبغي

هـو التطبيـق العمـيل للمـنهج، ويخصـص السـتخدام الكتـاب املـدريس وبناء عىل ما تقدم فـإن 

 . م املعلم يف عملية التعليمالطالب يف عملية التعلم واستخدا

وملا كان الكتاب كـذلك ينبغـي أن يعكـس أسـس املـنهج املتمثلـة بفلسـفة املجتمـع، وحاجاتـه 

األهـداف، واملحتـوى املتمثـل : وثقافته، ويعكس طبيعة املتعلمني، وخصائصهم، وعنارص املنهج األخـرى

تعملها املتعلمـون، واألنشـطة املرتبطـة باملعلومات املختارة من املعرفة املنظمة وغري املنظمة التـي يسـ

 . باألهداف التي ترثي املعارف والخربات التي ميارسها املتعلمون فضالً عن التقويم

 ، التصـميم: عـد مرسح عمليـات املـنهجًوتأسيسا عىل ما تقدم ميكن القول إن الكتاب املدريس ي

 ) . 2006مرعي، الحيلة،(والتنفيذ، والتقويم، والتطوير 

إن الكتاب املدريس ميثل أهممصدر تعليمي يف املؤسسات التعليمية ألنه يحتوي عىل أكرب لذلك ف

قدر ممكن من املنهاج املقرر، ويوفر مستويات عالية من الخربات التعليمية املوجهة لتحقيق األهـداف 

لتعليمي بشـكل التعليمية التي يراد تحقيقها وبذلك فإنه ميثل مكانة كبرية يف املنهج التعليمي والنظام ا

 .عام بوصفه أيرس املصادر التعليمية التي تتوافر يف البيئات التعليمية

فالعالقة إذن بني الكتاب واملـنهج عالقـة الـروح بالجسـد، والجـوهر بـاملظهر، فهـو روح املـنهج 

ًوجوهره والرتجمة الصادقة له فهو ميثل املنهج نصا وروحا، وعىل أساس هذه الصلة بني املنهج والكت اب ً

 . تؤسس صناعة الكتاب لرتاعي جميع األسس واملعايري التي يقوم عليها املنهجأن املدريس ينبغي 
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 .قوم عليها صناعة الكتاب املدريساألسس واملبادئ التي ت

فنا دور الكتاب املدريس يف العملية التعليمية وعالقتـه بـاملنهج ميكـن تحديـد األسـس بعد أن عر

 :  صناعة الكتاب املدريس مبا يأيتواملبادئ التي تقوم عليها

 . ستند إىل األسس التي يقوم عليها املنهج، ويكون ترجمة صادقة للمنهجيأن  )1

 .أن يستند إىل خصائص املتعلمني ومستوى منوهم وقدراتهم وميولهم )2

 .أن يستند إىل خصائص املجتمع وثقافته وتقاليده وال يتعارض مع قيمه )3

 . ألهداف املحددة للمقرر الدرايسأن يساعد املتعلمني عىل بلوغ ا )4

تالئم كل فئة من فئات املتعلمني مبعنى يراعي الفروق الفردية بني ًأن يوفر فرصا تعليمية كافية  )5

 . املتعلمني

أن يراعي تحقيق مبدأ التكامـل بـني النظريـة والتطبيـق وهـذا يعنـي أن يحتـوي عـىل أنشـطة  )6

ً عمليـا يف مواقـف ذوات اربات التـي تعلموهـ توفر للمتعلم فرص مامرسة املعرفة والخـيةتطبيق

 . صلة بالواقع

أن يحرص عىل إثارة دافعية املتعلمني نحو التعلم والتعبري عن اهتامماتهم مـن خـالل مـا يقـدم  )7

 . من معارف، وخربات وأنشطة تعليمية

 ًأن يشجع املتعلمني عىل التعلم ذاتيا واالعتامد عـىل أنفسـهم يف تحصـيل املعـارف وتوظيفهـا يف )8

 . مواجهة املواقف الحياتية التي يتعرضون لها

 . أن يحرص عىل توفري التعزيز الالزم لتعلم الطلبة )9

 .أن يراعي مبدأ الحداثة والصدق العلمي يف املعلومات التي يقدمها للمتعلمني )10

أن يراعي معايري التنظيم والعرض الالزمة لتقـديم املـادة للمـتعلم بحيـث يحـرص عـىل التـدرج  )11

 .االنتقال من السهل إىل الصعب ومن الكل إىل األجزاءاملنطقي و

أن تكون اللغة التي يستخدمها سهلة واضحة سليمة خاليـة مـن األخطـاء تنسـجم مـع الرصـيد  )12

 . اللغوي للمتعلمني

أن تكون الوسائل واألنشطة التي يستخدمها ذوات صلة باملحتوى، وأهداف التعلـيم، وتسـهم يف  )13

 . مإثراء التعلم وتسهيل التعلي

 .أن يحرص عىل عامل الجذب واإلثارة يف طباعته، وتنسيقه، وتصميم غالفه، وألوانه )14

ــواه يف  )15 ــدريس محـت ــص لـت ــت املخـص ــدمها الوـق ــي يـق ــات الـت ــة املعلوـم ــي يف كمـي  أن يراـع
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 . جدول الدروس األسبوعي

 . ًن يوفر ما يلزم الطالب لتقويم نفسه ذاتياأأن يراعي مبدأ التنويع يف أساليب التقويم، و )16

 املدريسالقته باملنهج والكتاب دليل املعلم وع

 : للتعامل مع محتوى املنهج مستويان

 .  ويسمى كتاب الطالب أو املتعلميتصل باملتعلم وميثله الكتاب املدريس : األول

 . يتصل باملعلم وميثله دليل املعلم ويسمى كتاب املعلم : الثاين

التي يسـتخدمها املعلـم يف عمليـة التـدريس لتحقيـق املنهج كام ذكرنا يعد الوسيلة إن محتوى 

أهداف املنهج، وعملية تدريس املحتوى من املعلم تقتيض استخدام طرائق، وأساليب تدريس متنوعـة، 

ووسائل وتقنيات تعليم معينة، ومامرسة أنشطة ذوات صلة باملادة التي يدرسها املدرس، وعندما يكـون 

 التعليم فإن الحاجة تكـون ماسـة لوجـود مرشـد أو موجـه يوجهـه، يف بداية عهده يفاملدرس أو املعلم 

 .ويرشده إىل ما ينبغي فعله

وهنا يأيت دور دليل املعلم، فيعد دليل املعلم من بني عنارص املنهج ملـا يتضـمن مـن توجيهـات، 

وتنظـيم وبيان لجوانب املحتوى واإلجراءات التي ينبغي أن يتخذها املعلم، أو املدرس يف تدريس املادة 

املواقف التعليمية فضالً عن أنه يزود املعلم بحلول التمرينـات، واألسـئلة الـواردة يف الكتـاب املـدريس، 

وتقويم األساليب التي ميكن أن يتبعها املعلم يف التعامل مع املنهج، فضالً عن توضيح األهداف الخاصـة 

ملـدريس يتضـمن مجموعـة ّكتيـب مصـاحب للكتـاب ا: بكل موضوع وعىل هـذا األسـاس فالـدليل هـو

ام يخص املـنهج والكيفيـات فيًحيط املعلم علام مبا مل يشتمل عليه الكتاب تاملعلومات واإلجراءات التي 

التي تنظم فيها املواقف التعليمية وتقدم بها إىل املتعلمني، وتزود املعلم مبصادر التعلم الالزمة لتنظـيم 

تعليميـة، وحـل التمرينـات غـري املحلولـة يف الكتـاب تعليم كل موضـوع، وكيفيـة اسـتعامل الوسـائل ال

 .املدريس

 : ويف ضوء هذا املفهوم ميكن استخالص اآليت

النواقص يف الكتاب املدريس التي تعد ذوات صلة باملنهج، وعنـدما ال يكـون يف ّسد وظيفة الدليل  .1

ألوليـة مـن  الحاجـة إىل الـدليل، وهـذا أمـر صـعب ال سـيام يف املراحـل اتنتفيالكتاب أي نقص 

 .التعليم

 : الدليل يستخدم من املعلم ال من الطالب ويزود املعلم بـ .2
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 أهداف تدريس كل موضوع. 

 وسائل تدريس كل موضوع. 

 خطوات تدريس املوضوع. 

 حلول األسئلة املوجودة يف الكتاب املدريس. 

 دائية التي ترثي عملية التعلماألنشطة واألمثلة األ. 

 .ويتكامل مع الكتاب املدريس يف تحقيق أهداف املنهجإن الدليل جزء من املنهج  .3

ًتزداد حاجة املعلم إىل الدليل إذا ما كان إعداده ملهنة التعليم ليس كافيا وتقل حاجته إليـه كلـام  .4

 . ًكان إعداده عاليا وخربته يف التدريس جيدة

لكل فالدليل يف ضوء ويف ضوء ما تقدم فإن هناك عالقة بني الدليل واملنهج كالعالقة بني الجزء وا

ًن الدليل يعد جزءا ًما يحتوي يعد جزءا من املنهج، وهناك عالقة تكاملية بني الكتاب املدريس والدليل أل

ًوإذا كان الكتاب يعرب عن املنهج نصا وروحا فإن . من املنهج ومكمالً للكتاب املدريس الـدليل يعـرب عـن ً

ًالكتاب نصا وروحا وبذلك يعرب عـن املـنهج أيضـ ًا، وقـد عـرب املرعي،والحيلـة، عـن العالقـة بـني املـنهج ً

 : والكتاب املدريس والدليل بالشكل اآليت

 
 الجامعـات وبعـض هجًعلام بأن هناك مناهج تعليم ال كتب وال أدلة لها كام هـو الحـال يف منـا

فردات يتوىل املدرس تنفيـذها بالطريقـة  يف بعض الدول فتكون املناهج عبارة عن مقررات أو ماملعاهد

ًواملحتوى الذي يراه مالمئا وهناك أدلة للكتب يف كل صف، وأدلة لكل مرحلة، وقد تأيت األدلة يف صـورة 

كتيبات مصاحبة للكتاب املدريس، وقد تكون يف صورة هامش مع الكتاب وبذلك تكون حاشـية الكتـاب 

 ).2004مرعي، والحيلة،(هي الدليل 

 
 

                   
 املنهج

الدليل
 للمعلم

الكتاب
  للطالب
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 ات الدليلمحتوي

 : يتضمن الدليل ما يأيت

 وهي األهداف الخاصة التي يتوقع من املتعلم الوصـول إليهـا بعـد تعلـم املوضـوع .نواتج التعلم .1

وتتسم هذه النواتج بالشمول والتنوع بني املعارف واملهارات واالتجاهـات، وتعـد هـذه األهـداف 

 يبنى عليهـا املـنهج، ومـن شـأن تحديـد األساس الذي عليه يبنى  املحتوى والركيزة األساسية التي

اسـرتاتيجية التـدريس املناسـبة وبنـاء هذه النواتج اإلسهام يف تصميم املوقف التعليمي، واختيـار 

 . أدوات التقويم املالمئة

 وهو يتصل مبحتوى الكتاب ويتكامل معه، ويتكون من املفـاهيم، واملصـطلحات، :املحتوى املعريف .2

ة يـنملفتاحية لباقي عنارص البنظريات، عىل أن املفاهيم تشكل العنارص اواملبادئ والتعميامت، وال

 . املعرفية

ًيتضمن الدليل وصفا لإلجـراءات وعنـارص السـالمة التـي يجـب أن :وصف عنارص السالمة العامة  .3

 . يحرص عليها املعلم يف تنفيذ املوقف التعليمي

 التـدريس التـي ينبغـي اعتامدهـا، السـرتاتيجياتًيتضـمن الـدليل وصـفا : ات التـدريساسرتاتيجي .4

والخطوات واإلجراءات املنظمة التي يقوم بها املعلـم وطلبتـه لتنفيـذ املوقـف التعليمـي، ومتثـل 

م وظـروف املوقـف التعليمـي، ومـا لم تطويرها، أو تغيريها مبـا يـتالءخطوات مقرتحة ميكن للمع

ة توظيف تكنولوجيـا املعلومـات يحكمه من عوامل تتعلق بإمكانيات الطلبة، واملدرسة، مع مراعا

 . واالتصاالت عندما تكون يف املوقف حاجة إىل ذلك

ًيتضمن الدليل وصفا لإلجراءات اإلداريـة التـي يسـتخدمها املعلـم لتنظـيم املوقـف : إدارة الصف .5

 : التعليمي وضبطه لتسهيل عملية التعليم وتنفيذ الدرس مثل

 درستحديد الزمن التقريبي لكل خطوة من خطوات ال . 

 تنظيم جلوس الطلبة . 

 داخل الصفيةتعلم النفسية والفيزيقتنظيم بيئة ال . 

 إثارة دافعية املتعلمني . 

 تهيئة الوسائل واألجهزة الالزمة لتنفيذ الدرس . 

 استخدام وسائل التقويم املالمئة . 
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 للمعلـم يتضمن الدليل معلومات إثرائية موجزة ذوات عالقـة بـاملحتوى توجـه: معلومات إثرائية .6

 وإثارة دافعية املتعلم، من خـالل اسـتخدام مصـادر تعلـم يوالطالب لغرض إثراء املوقف التعليم

 . أخرى

 .الوقت التقريبي الالزم لتحقيق نواتج التعلم املحددة .7

يحتوي الـدليل عـىل مجموعـة مـن األنشـطة اإلضـافية املتنوعـة : مجموعة من األنشطة اإلضافية .8

 . مراعاة للفروق الفردية

يحتوي الـدليل عـىل وصـف للخطـوات واإلجـراءات التـي يتخـذها : اسرتاتيجيات التقويم وأدواته .9

 . املعلم لتقويم املوقف التعليمي وقياس مدى تحقيق النتاجات التي تم تحديدها

 ملصادر تعلم أخرى ميكن للمعلم والطالـب الرجـوع ًايتضمن الدليل تحديد: مصادر تعلم أخرى . 10

علومات، والخربات، وتدعيم النواتج التي تحققت وقد تكون هذه املصـادر إليها بقصد زيادة امل

ًكتبا، وموسوعات، أو أقراصا، أو مواقع  وقـد يتضـمن مـواد تعليميـة محوسـبة لتـدعيم . نرتنتإً

 . تحقيق نواتج التعلم

اول قد يتضمن الدليل مالحق منفصلة تتنـاول إجابـات أسـئلة الكتـاب، أو أدوات تقـويم، أو جـد: املالحق .11

 .  وما شاكل ذلكًا توضيحية، وخرائط وصورًاورسوم

  عنارص الكتاب املدريس

يتشكل الكتاب املدريس من مجموعة من العنارص تتكامل مع بعضها يف تحقيـق األهـداف التـي 

 : وضع الكتاب من أجلها وهذه العنارص هي

كتاب املـدريس وإشـارة مقدمة الكتاب التي تشتمل عىل األفكار األساسية التي تتضمنها وحدات ال )1

إىل أهدافه، وإرشادات يستفيد منها املتعلم يف عملية التعلم واملعلم يف عملية التعليم، وإشارة إىل 

يف مصادر التعلم املساندة فضالً عن التعريف بأهمية الكتـاب، واملبـادئ األساسـية التـي روعيـت 

ة واضحة موجهة ملخاطبة الطالـب تأليفه، وتنظيم محتواه ويفرتض يف لغة املقدمة أن تكون سليم

 . وسيأيت الحديث عن معايري املقدمة

ًإن األهداف التعليمية تشكل عـنرصا مهـام مـن عنـارص الكتـاب : أهداف الكتاب )2 ً

 مبـا أن الكتـاب هـو عبـارة عـن ترجمـة املدريس له تأثري كبري يف العنارص األخرى 

 ه متصلة بأهداف املـنهجملحتوى املنهج والكثري من عنارصه فالبد أن تكون أهداف
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وللكتاب أهداف عامة يتوقع بلوغها بعد دراسة الكتاب بجميع موضوعاته، وأهداف خاصة بكل وحدة 

أو موضوع يتوقع تحقيقها بعد دراسة املوضوع، أو الوحدة ويشرتط يف أهداف الكتاب العامـة أن تعـرب 

هداف الخاصـة فينبغـي أن تكـون مرتبطـة ًمتاما عن أهداف املنهج التي وضع الكتاب من أجلها، أما األ

 : بأهداف الكتاب العامة ويشرتط يف األهداف الخاصة ما يأيت

 . أن تكون ذات صلة مبحتوى املوضوع والخربات التي يقدمها - أ

أن تكون مصوغة بعبـارات سـلوكية، وتتضـمن وصـف السـلوك املتوقـع، ومحدداتـه ومعيـار  - ب

 . قياسه

 .املتعلم املعرفية، والوجدانية واملهاريةأن تكون األهداف شاملة لجميع جوانب شخصية  - ت

العنرص الثالث من عنارص الكتاب محتـواه والخـربات التـي يقـدمها : املحتوى أو الخربات التعليمة )3

للمتعلمني، ومحتوى الكتـاب يتكـون مـن املعلومـات واملفـاهيم واملبـادئ والتعمـيامت واألفكـار، 

ارات األدائية والعقلية فضالً عن االتجاهات والقيم التي تنطوي عليها مادة الكتاب التعليمية وامله

الـتـي ـيـراد ـمـن اـملـتعلم تعلمـهـا، ويـشـرتط  يف ـهـذه اـملـادة أن تـكـون مالمـئـة حاـجـات املتعلـمـني 

هـا  يف اختيارن يراعىواهتامماتهم، وقدراتهم، واستعدادتهم، ومرتبطة بأهداف الكتاب واملنهج، وأ

مبدأ الحداثة، والدقة العلمية، وموثوقية املصدر، وارتباطها بحيـاة الطلبـة والبيئـة التـي يعيشـون 

تكون كميتهـا مالمئـة للـزمن ن تتكامل مضامينها مع مضامني املواد التعليمية األخرى، وأن أفيها، و

 .  ومنطقية العرضاملتاح لتعليمها، وأن يتم تنظيم املحتوى بطريقة تراعي مبدأ التدرج والتكامل،

حـد أتشكل الطريقة التي يعرض بها الكتاب وحداته أو موضوعاته : طريقة عرض وحدات الكتاب )4

 : العنارص التي يتشكل منها الكتاب فكل وحدة من وحدات الكتاب ينبغي أن تشتمل عىل

لتـي منظم متقدم يتضمن املفاهيم األساسية للامدة مع املخططـات امناسبة تكون يف صورة مقدمة  -أ 

 . تجسد املفاهيم الفرعية وعالقتها باملفاهيم األساسية

 ً. تعني املتعلم عىل تقويم تعلمه ذاتيالة تقوميية يف نهاية كل وحدة أسئ -ب 

 مترينات أو مرشوعات تعاونية ميارسـها املتعلمـون لتعزيـز عمليـة الـتعلم -ج 
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 . وتثبيت املعلومات يف أذهانهم 

 .  الوحدةخالصة األفكار واملفاهيم الواردة يف -د 

 .قراءات إضافية مرتبطة مبوضوع الوحدة لغرض تحقيق املزيد من التعلم -ه 

 .أنشطة تطبيقية لتوظيف املادة يف املجاالت العملية -و 

ًيعد التقويم عنرصا أساسيا من العنارص التي يتشكل منها الكتاب املدريس ملـا لـه : أساليب التقويم )5 ً

لذلك يجـب أن تحظـى أسـاليب التقـويم بـاهتامم .علممن أثر كبري يف العنارص األخرى ونواتج الت

 مـا املـدريس  أساليب التقويم التـي يتضـمنها الكتـاب بري من مؤلفي الكتب ويجب أن يراعى يفك

 :يأيت 

 ككلعليم املادة أو الوحدة أو الكتابأن تكون عملية التقويم بداللة أهداف ت . 

 أن تتسم أساليب التقويم بالتنوع. 

 تقويم بالشمول والدقة،واملوضوعيةأن تتسم أدوات ال. 

 أن تكون أدوات التقويم واضحة يف أذهان املتعلمني وال تحتمل اللبس. 

 أن تكون مالمئة لقياس ما وضعت من أجله. 

 أن تزود املتعلمني بالتغذية الراجعة والتعزيز املالئم. 

ل منها الكتاب املـدريس تعد الفهرسة أو قامئة املحتويات من العنارص التي يتشك: قامئة املحتويات )6

ة والفرعيـة وأرقـام ياتـه تتضـمن العنوانـات الرئيسـفكل كتاب يجب أن يحتوي عـىل قامئـة محتو

الصفحات إزاء كل عنوان وتكون هذه القامئة يف بداية الكتاب ليسهل الرجـوع إليهـا مـن القـارئ 

 .عند الحاجة

تي استعان بهـا املؤلـف عـىل أن يـذكر ينبغي أن ينتهي الكتاب املدريس بقامئة املراجع واملصادر ال )7

اسم املؤلف وسنة النرش، وعنوان املرجع أو املصدر، واسـم دار الـنرش، وموقعهـا ليسـهل الرجـوع 

 .إليها عند الحاجة

يعد اإلخراج من بني أكرث العنارص أهميـة يف تشـكيل الكتـاب املـدريس : اإلخراج أو صناعة الكتاب )8

 : ويشتمل هذا العنرص عىل

 :شرتط فيه ما يأيت ويالغالف .أ 

  الورق املقوى السميكأن يكون من. 

 أن يحتوي عىل رموز أو صور تعرب عن محتوى املادة التي يتضمنها الكتاب. 

 ـادة بكـعـب الـغـالف بطريـقـة محكـمـة تتحـمـل ـكـرثة اـسـتعامل ـتم رـبـط محـتـوى اـمل  أن ـي
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 . الكتاب ومتنع تفكك األوراق

 بشكل دقيق عن محتوى املادةأن يحتوي عىل عنوان املادة بشكل مخترص ويعرب . 

 أن يحتوي عىل اسم املؤلف أو أسامء املؤلفني ومؤهالتهم. 

 أن يحتوي عىل اسم دار النرش. 

 :  التي تتضمنالصفحة الداخلية األوىل .ب 

 عنوان الكتاب. 

 والطبعة وسنة النرشثم اسم دار النرش وموقعها. أسامء املؤلفني ومؤهالتهم وعنواناتهم ،. 

ًومساحة الطباعة عىل صفحاته يعـد عـنرصا مهـام مـن عنـارص إخـراج الكتـاب  تنسيق الكتاب . ج  ً

  . سم 21×12 عىل الصفحة بقياس ًوغالبا ما تكون مساحة الطباعة

عـىل أن 2سـم/غم 80 – 60وزن يكون بني بمن النوع األبيض الورق املستعمل يفرتض أن يكون  . د 

 .رئال يكون من النوع الصقيل الذي يعكس الضوء عىل عني القا

يعترب حجم الحروف التـي تطبـع بـه مـادة الكتـاب ولـون الطباعـة مـن : حجم الطباعة ولونها .ه 

ًأمـا حجـم الحـروف فيختلـف تبعـا ملسـتوى نضـج .  يف إخراج الكتابالعنارص ذات األثر الكبري

املتعلمني وقدرتهم البرصية ففي املراحل األساسية ال بـد أن يكـون الحجـم أكـرب ويقـل الحجـم 

 : الطالب يف الدراسة؛ ففيكلام تقدم 

  أبيض20الصفوف األساسية الدنيا تطبع ببنط  . 

  بيضأ 18يف الصفوف األساسية العليا تطبع ببنط . 

  أبيض16يف الصفوف الثانوية تطبع ببنط  . 

 :أما املفاهيم واألفكار األساسية والعنوانات فتطبع كام يأيت

  ة ود يف حني تطبع العنوانـات الرئيسـأس 16نط بتطبع املفاهيم األساسية بيف املرحلة الثانوية

ًوـتـزداد حـجـام يف املراـحـل الدراـسـية . أـسـود18 أـسـود والعنواـنـات الفرعـيـة بـبـنط 24بـبـنط 

األساسية، واملهم يف األمر أن تكون الطباعة مالمئـة لقـدرات املتعلمـني عـىل اإلدراك الـبرصي 

 . وتجعل القراءة سهلة للقارئ
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يف الغالب لون واحد يطلق عليه األسود واألبيض ويف بعض األحيان يطبع أما ألوان الطباعة فهي 

خصص الكتاب بلونني األسود واألزرق وعندئذ تكون املادة التعليمية بشكل عام باللون األسود وي

 .ة التي يراد الرتكيز عليهااللون األزرق لألفكار الرئيس

سائل تعليمية تتمثل بالصـور والرسـوم،  يف الغالب يتضمن الكتاب املدريس والوسائل التعليمية .و 

واألشكال التوضيحية ويشرتط يف هذه الوسائل أن تكون واضحة جذابة هادفة تتصـل مبوضـوع 

 .املادة التعليمية وتيرس عملية تعلم املادة، وتجذب انتباه الطالب وتشده إىل تعلم املادة

ىل قامـئـة مبحتوياـتـه تتـضـمن ه ـعـؤ ـمـن عـنـارص إـخـراج الكـتـاب اـملـدريس احـتـوا:قامـئـة املحتوـيـات  .ز 

املحتويات وصفحاتها بشكل تفصييل ويشرتط أن توضع هـذه القامئـة يف بدايـة الكتـاب كـام ذكرنـا 

 . ليسهل رجوع القارئ إليها عند الحاجة

 يفرتض أن يحتوي الكتاب عىل قامئة املراجـع التـي اسـتخدمها املؤلـف يف تـأليف :قامئة املراجع . ح 

حسب ترتيب الحروف الهجائية ألسـامء صادر ب هذه املراجع أو املالكتاب ويفرتض أن يتم ترتي

 : مؤلفيها وذلك كام يأيت

  وعند ورود أكـرث .  سنة النرش- عنوان دار النرش–اسم دار النرش–عنوان الكتاب–اسم املؤلف

 .ًمصدر ملؤلف واحد ترتب تبعا لتواريخ النرش من األقدم إىل األحدث

 .معايري تقويم الكتاب املدريس

 :اآلتيةعنارص الكتاب املدريس يف ضوء املعايري ميكن تقويم 

 معايري املقدمة .1

 أن تشتمل عىل إشارة ألهداف الكتاب املدريس. 

 أن تشتمل عىل تبيان ألهمية الكتاب املدريس. 

 ة التي يتضمنها الكتاب ووحداتهأن تتضمن األفكار الرئيس. 

 كتابأن تتضمن إرشادات وتوجيهات حول كيفية استخدام ال. 

 أن تشري إىل األسس التي تم اعتامدها يف تأليف الكتاب واختيار محتواه. 

 أن تثري دافعية املتعلم نحو قراءة الكتاب. 

 أن تشري إىل مصادر التعلم املساندة. 
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 أن تكون مكتوبة بلغة سليمة مالمئة ملستوى الطلبة. 

 أن تكون مكتوبة بأسلوب يخاطب املتعلم. 

 .معايري األهداف .2

 كون معربة عن أهداف املنهجأن ت. 

 أن تكون مستندة إىل فلسفة املجتمع وثقافته. 

 أن تكون ذوات صلة بخصائص املتعلمني واهتامماتهم واملجتمع وحاجاته. 

 أن تكون متنوعة شاملة للجوانب املعرفية والوجدانية، والنفس حركية . 

 أن تكون قابلة للتحقيق وتتسم بالواقعية. 

 اصة مصوغة بعبارات سلوكية قابلة للمالحظة والقياس تتضمن السلوك أن تكون األهداف الخ

 .املتوقع ومحدداته، ومعيار قياسه

 أن تكون ذوات صلة باملحتوى التعليمي. 

 .معايري املحتوى .3

 .أن يراعي األهداف املعرفية والوجدانية واملهارية املطلوبة من تدريس املادة -أ 

 .ادةًكون مالمئا لتغطية أهداف تدريس امليأن  -ب 

 .بحاجات املتعلمني وميولهمًأن يكون ذا معنى مرتبطا  -ج 

 .ة لدى املتعلمنييأن يكون مكمالً للبنية املعرفية والقيم -د 

 . ًأن يكون مالمئا ملستوى الطلبة وقدراتهم -ه 

 .ًأن يتسم بالحداثة مسايرا ألحدث التطورات العلمية -و 

 .أن يشجع الطلبة عىل البحث واالكتشاف -ز 

 .لعمل التعاوين الجامعيأن يشجع الطلبة عىل ا -ح 

 .أن يتضمن مشكالت ومواقف ذوات صلة بحياة املتعلمني -ط 

 .ًأن يوفر فرصا للتدريب عىل مهارات التفكري بأنواعها -ي 

 .ًأن يكون خاليا من األخطاء العلمية -ك 

 .ًأن يكون متنوعا يراعي الفروق الفردية -ل 

 .أن ال يتقاطع مع ثقافة املجتمع وقيمه -م 

 .توافرة والزمن املتاح لتعليمهأن يراعي اإلمكانيات امل -ن 

 . أن يراعي مبدأ الرتابط بني أجزاء املادة نفسها وبني املادة واملواد األخرى -س 
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 .أن يوازن بني املوضوعات -ع 

 .أن يهتم بالجانب التطبيقي للمعرفة -ف 

 .أن يحظى برضا املتعلمني وقبولهم -ص 

 .معايري تنظيم محتوى الكتاب .4

 .طةأن يتم عرض املحتوى يف وحدات مرتاب .أ 

 . منهجية املادة العلمية يف تنظيم محتوى الكتابأن تراعى .ب 

أن يراعي التنظيم منطقية العرض والتدرج من السهل إىل الصعب واالنتقـال مـن املحسـوس  . ج 

 .إىل املجرد ومن الكل إىل الجزء

أن يجري التنظيم يف ضوء الخصـائص السـايكولوجية للمتعلمـني بداللـة قـدراتهم وخـرباتهم  . د 

 ). 2004 خوالدةال(السابقة 

 . يف تنظيم املحتوى مبدأ التكامل والتتابع بني الخربات أن يراعى .ه 

 .معايري عرض املحتوى .5

 . أن يتم العرض بلغة سليمة، وأسلوب سهل مالئم للطالب -أ 

 .ًأن يكون العرض مشوقا للطلبة -ب 

 .أن يكون العرض ذا مقروئية عالية -ج 

 .هيم وإدراك التعميامت واملبادئًأن يوفر العرض فرصا كافية للمتعلمني لتعلم املفا -د 

 .أن يوازن العرض بني الكم والكيف أو النوع -ه 

َأن يكون العرض موضوعيا خاليا من اآلراء الشخصية -و  ً. 

 .ًأن يوفر العرض فرصا كافية للتعلم الذايت واالعتامد عىل النفس يف تحصيل املعرفة -ز 

 .ثريات واالستجابات املشابهةأن يتم يف العرض استثامر قانون انتقال أثر التدريب بعرض امل -ح 

 . بالتعلم السابق والتأسيس عليهةأن يحرص العرض عىل ربط املادة الجديد -ط 

 . بها يف عملية التعلمتدىأن يشتمل العرض عىل أمثلة توضيحية يه -ي 

أسـيس قاعـدة للنمـو الـذايت عـن ًأن يوفر العرض فرصا كافية إلثارة التفكري وتوليد األفكار لت -ك 

 .الستنتاج املناقشة واطريق

 .معايري أساليب التقويم .6

 أن تجـــري جميـــع عمليـــات التقـــويم التـــي يتضـــمنها الكتـــاب بداللـــة األهـــداف  -أ 
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 .التعليمية

 .كون أساليب التعليم متنوعة ملراعاة الفروق الفرديةأن ت -ب 

 .أن تكون أدوات التقويم شاملة تغطي جميع األهداف التعليمية ومستوياتها -ج 

 .اولها أدوات التقويم واضحةأن تكون األسئلة التي تتن -د 

 .أن توفر عمليات التقويم التغذية الراجعة للطلبة بشكل مستمر -ه 

 .أن تسهم أساليب التقويم يف تنمية القدرة عىل التفكري واالستنتاج لدى الطلبة -و 

 .معايري إخراج الكتاب .7

 : الغالف -أ 

 أن يكون غالفه من الورق املقوى . 

 كون ألوانه جذابةأن ت . 

 عىل املحتوى تدل رموز أو صورأن يحتوي عىل  . 

 ًأن يكون عنوان الكتاب مكتوبا بخط جميل وحجم مالئم . 

 ًأن يكون العنوان مخترصا يعرب عن محتوى الكتاب . 

 أن يتضمن غالف الكتاب اسم املؤلف ومؤهله. 

 أن يتضمن الغالف اسم دار النرش . 

 : الورقة األوىل -ب 

 ط كبريأن يكتب عليها عنوان الكتاب بخط جميل وبن . 

 أن يذكر فيها اسم املؤلف ومؤهالته، ومرتبته العلمية. 

 أن يذكر فيها أسم دار النرش وعنوانها وسنة النرش . 

 :قامئة املحتويات -ج 

 أن تكون يف بداية الكتاب. 

 ة والفرعيةأن تتضمن العنوانات الرئيس. 

 أن يذكر رقم الصفحة إزاء كل عنوان رئيس وفرعي. 

 :الورق -د 

 األبيضأن يكون من النوع . 

  2سم100/غم80-70أن يكون من وزن. 
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 ًأن ال يكون ملاعا يعكس الضوء. 

 :الطباعة -ه 

 أن تكون خالية من األخطاء الطباعية. 

 ًأن تكون منسقة تنسيقا جيدا ً. 

  واألفكار األساسـية العامة ة والفرعية، وبني األفكار اك متايز بني العنوانات الرئيسكون هنيأن

 .نمن حيث حجم الحرف واللو

 :الرسوم والصور واألشكال -و 

 أن تكون ذوات صلة باملحتوى. 

 أن تكون ذوات صلة باألهداف التعليمية. 

 أن تسهم يف تسهيل عملية التعلم وإثرائها. 

 أن تكون جذابة واضحة . 

 : قامئة املصادر -ز 

 أن تكون مرتبة حسب الحروف الهجائية للمؤلفني . 

  وسنة النرشوالنارش ء والطبعة ومكان النرش إزاء اسم املؤلف عنوان املصدر والجزيذكر أن . 

 قدم النرش يف ترتيب املصادر التي تعود ملؤلف واحد ىأن يراع . 

 طرق تأليف الكتاب وعملياته

 : إىل أن هناك أكرث من طريقة لتأليف الكتاب املدريس أهمها) 1993(أشار مرعي والحيلة

  العامـة ديريـةؤولة ممثلة بـالوزارة أو املمبوجب هذه الطريقة تقوم الجهة املس:طريقة التكليف  )1

تكليف شخص أو أكرث مـن املعـروفني بـدرايتهم وخـربتهم يف التـأليف يف بللرتبية أو إدارة التعليم 

موضوع املادة التعليمية بتأليف كتاب معني أو أكرث يف مدة زمنية محددة مقابل أجر معـني بعـد 

ومن إيجابيـات هـذه الطريقـة الرسعـة وإمكانيـة تزويدهم باملواصفات العامة للكتاب املطلوب، 

 . الت والعالقات الشخصيةماملعنيون عن املجااختيار النخب من املؤلفني إذا ما ابتعد 

مبوجب هذه الطريقة تعلن الجهة املسؤولة عن مسابقة يف تـأليف : طريقة املسابقة )2

 رغم مـن كتاب أو أكرث برشوط ومواصفات محددة، ويـتم اختيـار األفضـل، وعـىل الـ
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وقني إمكانية تجاوز عوامل املجاملة والعالقات الشخصية يف هذه الطريقة فإنها ال تجذب املؤلفني املرمـ

 . بعض املؤلفني خلف أسامء المعة وبذلك تشرتك باالسم فقطفضالً عن إمكانية اختباء 

 تـأليف هذه الطريقة تقوم الجهة املسؤولة بتشـكيل لجـان خاصـة تتـوىلمبوجب : طريقة اللجان )3

 . الكتب املدرسية يف كل مرحلة دراسية مبوجب املواصفات واملعايري التي تحددها الجهة املسؤولة

 : أما العمليات التي مير بها تأليف الكتاب فهي

 : العملية االستطالعية وتشتمل عىل -أ 

 تعرف أهداف املنهج. 

 تعرف الفلسفة التي يقوم عليها املنهج . 

 ستهدفني بالكتاب املدريس ومستوياتهمتعرف خصائص املتعلمني امل . 

 تحري آخر املستحدثات واالكتشافات والتغريات التي طرأت عىل املادة التعليمية  . 

التخطيط لتأليف الكتاب وتتضمن وضع خطة يف ضوء األهداف توضح الهيكل العام عملية  -ب 

 . للكتاب

لـة األهـداف واألسـس الرتبويـة اختيار املحتوى من املواد التعليمية واألنشطة اإلثرائية بدال -ج 

 . والنفسية واملعايري  الخاصة بذلك

 .ّتنظيم املحتوى وتبويبه بطريقة تراعي املعايري التي مر ذكرها -د 

 .  وإخراجه بطريقة تراعي معايري اإلخراجطباعة الكتاب -ه 

 . عملية تجريب الكتاب عىل عينة من الطلبة -و 

 .تقويم التجربة وتعميم الكتاب يف ضوء نتائجها -ز 

 . وضع الكتاب موضع التطبيق النهايئ ومتابعة تطبيقه -ح 

 لتطبيق الكتاب يشرتك فيها الطلبة واملدرسون واملـديرون واملرشفـون،  تقويمإجراء عمليات -ط 

 .ظهرت النتائج أن به حاجة إىل تطويرأويف ضوء نتائجها تجري عملية تطوير للكتاب إن 
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 التدريس مفهومه وأسسه ومهامته
بعد أن عرضننا يف الفصول السابقة املنهج الرتبـوي مـن حيـث املفهـوم والعنـارص والتصـميامت 

مهامتـه والعمليات، والكتاب املدريس ومعايري صناعته ننتقل إىل التدريس من حيث مفهومـه وأسسـه و

 . ً بوصف التدريس العملية التي يقوم عليها تنفيذ املنهج معربا عنه بالكتاب املدريسهواسرتاتيجيات

وملا كان املدرس من بني أهم مدخالت املنهج وعنارص العمليـة التعليميـة ويتوقـف عـىل أدائـه 

 بنـواتج الـتعلم متـس مستوى نجاح املنهج يف تحقيق أهدافه ملا له من دور يف مخرجات املنهج املتمثلة

يف مجال ما ترتدد ًاملدرس مبفهوم مهنته وما يتصل بها من مفاهيم ومصطلحات كثريا  إحاطةالحاجة إىل 

اوله يف نتنًالعملية التعليمية، فضالً عن إحاطته علام بأسس التدريس الجيد، وقواعده العامة وهذا ما س

ريس وما يتصل بها من خصائص وخطوات وميـزات النتقال إىل تبيان طرائق التدلهذا الفصل لنمهد به 

 .وعيوب يف الفصول الالحقة

 مفهوم التدريس

إن التدريس يعني إحاطة املتعلم باملعارف ومتكينه من اكتشافها وبذلك فهو ال يكتفي باملعارف 

التي تلقى وتكتسب بل يتجاوزها إىل تنميـة القـدرات، والتـأثري يف شخصـية املـتعلم، والوصـول بـه إىل 

 :  تعريفات عديدة منهاوقد عرف التدريسالقدرة عىل التخيل، والتصور الواضح، والتفكري املنظم، 

  هو كافة الظروف واإلمكانيات التي يوفرها املدرس يف موقـف تـدرييس معـني، وكافـة اإلجـراءات

 . التي يتخذها يف سبيل مساعدة املتعلمني عىل تحقيق األهداف املحددة لذلك املوقف

ن يرى أن التدريس هو الجانب التكنولوجي للرتبيـة، وتختلـف النظـرة إليـه بـاختالف وهناك م

األهداف الرتبوية، وفلسفات الرتبية واتجاهاتها فأصحاب االتجاه التقليدي يرون أن التدريس يقوم عىل 

 . الحفظ والتلقني أما أصحاب االتجاه الحديث فريون أنه يقوم عىل التوجيه واإلرشاد
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ًا مام تقدم ميكن القول إن مصطلح التدريس يطلق عىل التعلـيم املقصـود املخطـط لـه؛ فهـو ال واستخالص

يحدث من دون قصد أو غاية مسبقة غري أنه أضيق من التعلـيم يف االسـتعامل ألنـه ينطـوي عـىل تعلـيم املعـارف 

ّمنيـز بـني  ولـيس غايـة ولـيك والقيم وال ينطوي عىل تعليم املهارات، والتدريس بحد ذاته وسيلة من وسائل الرتبية
لخلط بني التعليم مفهوم التدريس والتعليم البد من بيان مفهوم التعليم ليك ال يقع العاملون يف املجال الرتبوي يف ا

 ). 2007عطية،(ونها مبعنى واحد ملوالتدريس فيستع

 مفهوم التعليم

ىل  اآلخر يتعلم ويقـع عـالتعليم مصطلح يطلق عىل العملية التي تجعل اآلخر يتعلم؛ فهو جعل

 : علم والصنعة ويعرف بأنهال

 معـارف، أو  منسقة إىل املتعلمني، وهو نقـل معلومات تلقى ومعارف تكتسب، أو نقل املعلومات

 . خربات، أو مهارات، وإيصالها إىل فرد أو أفراد بطريقة معينة

  عـىل إنجـاز التغيـري هو تصميم منظم مقصود للخربة أو الخربات التي تقـدم للمـتعلم ملسـاعدته

 . املرغوب يف أدائه

  ،هو العملية التي بها ميد املعلم الطالب بالتوجيهات ليتحمل مسؤولية اإلنجاز وتحقيق األهـداف

أو هو الجهد الذي يخططه املعلم وينفـذه بصـورة تفاعـل مبـارش بينـه وبـني التالميـذ مـن أجـل 

 . ّتحقيق تعلم مثمر فعال

 إن التعليم أشمل وأوسع استعامالً من التدريس ألنـه يطلـق عـىل ويف ضوء ما تقدم ميكن القول

ًكل عملية يقع فيها التعليم سواء أكان مقصودا أم غري مقصود، وهو يقع عىل املعارف والقيم واملهارات 

ُعلمته الحساب، والكيمياء، واألخالق، والشجاعة، والكرم، والسباحة، وقيـادة السـيارات، يف : فأنت تقول

درسـته السـباحة، أو درسـته قيـادة السـيارات ألن السـباحة وقيـادة السـيارات : صـح أن تقـولحني ال ي

 . ًمهارتان والتدريس ال يقع عىل املهارات والتعليم وسيلة من وسائل الرتبية أيضا غايته تعديل السلوك

 الفرق بني التعليم والتدريس

 : بري عنها مبا يأيتهناك أكرث من فرق بني مفهومي التعليم والتدريس ميكن التع

 ًإن الـتــدريس عـمــل مقـصــود يف ـحــني أن التعـلــيم ـقــد يـكــون مقـصــودا وـقــد يـكــون ـغــري  )1
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نـه يحـدث مـن دون قصـد ومـن التعلـيم غـري أيحدث بقصـد مسـبق، أو أن مقصود مبعنى أنه ميكن 

 املقصود أنك قد تتعلم أشياء كثرية من مشاهدة فيلم معني مل تكن تقصد تعلمها قبـل مشـاهدة ذلـك

ّالفيلم، وتعلم العراقيني أشياء كثرية أيضا من االحتالل األمرييك للعراق مل يكونوا قصدوا تعلمها ً . 

إن التعليم أوسع استعامالً من التدريس يف املجال الرتبوي ألنه يتنـاول املعـارف والقـيم، واملهـارات يف حـني  )2

 . يقترص التدريس عىل املعارف والقيم من ودون املهارات

ًـلـيم يحـصـل داـخـل املؤسـسـات التعليمـيـة، وـقـد يحـصـل خارجـهـا أو يف االثـنـني مـعـا، أـمـا إن التع )3

 . التدريس فال يحصل خارج املؤسسات التعليمية

 التدريب

:  املهـارات التـي تكتسـب باملامرسـة العمليـة لـذلك تقـول عىلغري أنه يقعالتدريب هو تعليم 

لسباحة، وبذلك فإن كل تدريب تعلـيم ولـيس كـل دربته عىل الرسم، ودربته عىل اإللقاء، ودربته عىل ا

 . ًتعليم تدريبا وعىل هذا األساس فإن التدريب أضيق استعامالً من التعليم والتدريس يف املجال الرتبوي

 الرتبية

َالذي يعني منا، وزاد، فالرتبيـة مبوجـب ) َربا(ميكن أن يستدل عىل مفهوم الرتبية بالجذر اللغوي 

ً الذي يتحصل عليه الفرد معرفيـا وانفعاليـا، واجتامعيـا، وجسـميا، وبـذلك فـإن هذا الجذر تعني النمو ً ً ً

يمه، واتجاهاته، وتوجيـه سـلوكه مفهوم الرتبية يشتمل عىل كل نشاط يهدف إىل تنمية قدرات الفرد وق

 يرضـاها املجتمـع ّةحيـاة سـويذي يعـيش فيـه ليـتمكن مـن أن يحيـا بالشكل الذي يرتضيه املجتمع ال

لفرد يف الحياة، وملا كانت الرتبية عىل وفق هذا املفهوم تعني التنمية فإن هذه التنمية تحدث، وتسعد ا

بالتعليم، والتدريس والتدريب ألننا عندما نعلم نريب، وعندما ندرس نريب، وعندما نـدرب نـريب، ألننـا يف 

 . ًهاري، أو الجميع معا، أو مإىل إحداث منو معريف، أو انفعايلهذه العمليات واألنشطة جميعها نرمي 

ًومن الجدير بالـذكر أن مفهـوم الرتبيـة لـيس واحـدا  مـن وجهـة نظـر جميـع الفلسـفات الرتبويـة 

وأصحابها فهناك من يرى أن الرتبية هي عملية إعداد الفرد للحياة املرغوب فيها، وهناك من يرى أن الرتبية 

 .هي الحياة وهناك من يراها غري هذا وذاك
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 التعلم

لم نتاج التعليم، وهـو نشـاط يبديـه الفـرد يف أثنـاء التعلـيم، أو التـدريس بقصـد اكتسـاب التع

 . املعارف أو املهارات ويكون تحت إرشاف املدرس أو بدونه، ويعرف بأنه تعديل السلوك

وهذا يعني أن التعلم هو كل ما يتحصل عليه املتعلم يف عمليات التعليم والتدريس والتـدريب، 

أن :  يف سلوكه، وبذلك فالتعلم هـو حاصـل التـدريس والتعلـيم والتـدريب لـذلك يقـالفيحدث تعديالً

 . أفضل تدريس، أو تعليم، أو تدريب، هو ما يؤدي إىل أفضل تعلم

ًوـقـد ـعـرف اـلـتعلم أيـضـا بأـنـه تغـيـري مقـصـود يف ـسـلوك اـملـتعلم يـسـتدل علـيـه ـبـأداء اـملـتعلم  َّ

 ). 2006سالمة،(

املقصود يحدث بالتعليم واملرور بالخربة، أما  ما يحصل من تغيـري ومن الجدير بالذكر أن التعلم 

 . يف السلوك بفعل املرض، أو الفرح، فهو ليس من التعلم ألنه زائل بزوال مسبباته

قول إن التعليم هو العملية واإلجراءات يف حني أن التعلم هو ما نوللتفريق بني التعليم والتعلم 

 . ا من تغيري أو تعديل يف سلوك املتعلمينجم عن تلك العملية وإجراءاته

  إسرتاتيجية التدريس

 بأنها مجموعة اإلجراءات والوسائل التي يسـتخدمها املعلـم لتمكـني املـتعلم اإلسرتاتيجيةتعرف 

 . من الخربات التعليمية املخططة، وتحقيق األهداف الرتبوية

الت املعرفـة اإلنسـانية بصـورة  األفكار واملبادئ التي تتنـاول مجـاالً مـن مجـا عىلوهي تشتمل

 . شاملة متكاملة بقصد تحقيق أهداف محددة

عرفت بأنها مجموعة  اإلجراءات واملامرسات التي يتخذها املعلم ليتوصل بها إىل تحقيق املخرجات التـي و

تعكس األهداف التي وضعها، وبذلك فهي تشـتمل عـىل األسـاليب واألنشـطة والوسـائل، وأسـاليب التقـويم التـي 

 . تساعد عىل تحقيق األهداف

 تعني خط السري املوصل إىل الهدف وتتضمن جميـع الخطـوات واإلجـراءات التـي فاإلسرتاتيجية

ل مـا كـ مبفهومهـا العـام متثـل اإلسـرتاتيجيةرض تحقيق أهداف املنهج، وبذلك فإن لغخطط لها املعلم 

 . جل تحقيق أهداف املنهجأيفعله املعلم من 
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 :  التدريس تشتمل عىلإسرتاتيجيةإن ويف ضوء ما تقدم ف

 . ًجميع اإلجراءات التي يقوم بها املدرس مسبقا ليجري التدريس مبوجبها -أ 

 األهـداف املحـددة لغـرض تحقيـقالتدريبات والوسائل، واملثـريات، والتقنيـات املسـتخدمة  -ب 

 ً.مسبقا

 .من عوامل مادية، وفيزيقية ونفسية،وطريقة تنظيمبها بيئة التعلم وما يتصل  -ج 

 . استجابات املتعلمني وكيفية تعديلها والتعامل معها من املعلم -د 

وهذا يعني أن االسرتاتيجية مفهوم شامل ينطوي عىل الطرائـق واألسـاليب واإلجـراءات الخاصـة 

 . بالتدريس، وما يتصل بها

 طريقة التدريس

علم فتـؤدي إىل الطريقة يف التدريس أو التعليم هي الكيفية التي تحقـق األثـر املطلـوب يف املـت

 .التعلم

أو هي اإلجراءات املخططة التي يؤديها املدرس ملساعدة املتعلمـني يف تحقيـق أهـداف محـددة 

ًوتتضمن كافة الكيفيات، واألدوات والوسائل التي يستخدمها املدرس يف أثناء العملية التعليمية تحقيقـا 

 .ألهداف محددة

أو حل املشكالت أو ات، أو االستجواب ملناقشوللطريقة أشكال وصور متعددة فقد تأخذ شكل  ا

 . املرشوعات، أو االكتشاف، أو متثيل األدوار، أو غري ذلك

ًوللطريقة أساليب تختلف بني مدرس وآخر، وتعد مكونا مـن مكونـات    االسـرتاتيجية، وعـنرصا  ً

وعليها يتوقف . هجمن عنارص املنهج؛ فهي حلقة الوصل التي يصممها املدرس للتواصل بني املتعلم واملن

 .  بعضها لتحقيق التعلمنهج، وللطريقة خطوات تتكامل معإىل حد كبري نجاح امل

وتتسم الطريقة بأنها عملية هادفة منظمة تتوىل تنظيم العوامـل املـؤثرة يف العمليـة التعليميـة 

 .ومواد التعلم بالشكل الذي يحقق التعلم

 أسلوب التدريس

 بهـا الطريقـة مـن الكيفيـات التـي تـؤدىاعـد والضـوابط وهو مجموعـة القو

املدرس، أو هو كل ما يتبعه املدرس من أجل توظيف طريقة التدريس بفعالية متيزه 

 عـىل هـذا األسـاس فـإنوعن املدرسني اآلخرين الذين يستخدمون الطريقة نفسـها، 
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ددة يسـري باملدرس وسامته الشخصية، وهو جزء من الطريقة، فللطريقـة خطـوات محـاألسلوب يرتبط 

عليها املدرسون ولكن كل خطوة تؤدى بأكرث مـن أسـلوب وللمـدرس تأديتهـا باألسـلوب الـذي يحسـنه 

 . وبذلك فاألسلوب أضيق من الطريقة, ويرى أنه يزيد من فاعلية الطريقة

 : قولن والطريقة واألسلوب يف التدريس اإلسرتاتيجيةوللتفريق بني 

، واألسـلوب وسـيلة اإلسـرتاتيجيةوإن الطريقة جزء من  هي األشمل واألوسع، اإلسرتاتيجيةإن  -أ 

 . من وسائل الطريقة، أو جزء منها

 خطـة تتضـمن األهـداف والطرائـق والتقنيـات، واإلجـراءات التـي يقـوم بهـا اإلسرتاتيجيةإن  -ب 

املـدرس املدرس لتحقيق أهداف تعليمية محددة، بينام الطريقة كيفيات وإجراءات يقوم بها 

 . التعلم إىل املتعلملنقل محتوى مادة 

 تتـضـمن جمـيـع العواـمـل اـملـؤثرة يف املوـقـف التعليـمـي مـبـا يف ذـلـك األـهـداف اإلـسـرتاتيجية -ج 

تقويم يف حني تتضمن الطريقـة خطـوات منسـقة الوالطرائق، والوسائل التعليمية، وعمليات 

 . مرتابطة تتصل بطبيعة املادة

وكل ما يشكل عملية التدريس يف حـني ال  تتضمن الطريقة وأساليبها، وإجراءاتها اإلسرتاتيجية -د 

 ). 2005قطامي، (اإلسرتاتيجيةًتتضمن الطريقة إال مكونا من مكونات 

 التدريس بني الصناعة والطبع

ملعرفة طبيعة التدريس ال بد من العودة إىل ما توصل إليه علم النفس ونظريـات الـتعلم 

راء  وتباينت يف تفسري سلوك اإلنسـان حول ما يقرر سلوك اإلنسان ويؤثر فيه، ومهام تعددت اآل

فإنها ال تخرج عن تأثري عاملني رئيسني يف سلوك اإلنسان وهام الوراثـة والبيئـة مبعنـى أن سـلوك 

اإلنسان هو حاصل التفاعل والتكامل بني عاملني هام الوراثة والبيئة أو املحيط الذي يعيش فيه، 

 أن يكـون للطبـع دور مهـم فيـه إىل جانـب دور ًا مـام الشـك يف إنسانيًاوملا كان التدريس سلوك

االكتساب، وعىل هذا األساس فإن التدريس عملية يتداخل فيها الطبع والصناعة وذلك يعنـي أن 

ما يلزمها من مهـارات وقـدرات تـنجم عـن سـامت شخصـية تتصـل بطبيعـة املـدرس وتكوينـه 

أن املـدرس : ميي لـذلك قيـلوالتأهيل املهنـي واألكـاد من برامج اإلعداد الشخيص، ومام يكتسب

  فـإن– وهـي كـذلك –وإذا كانـت هـذه املقولـة صـحيحة . مطبوع ونصفه اآلخر مصنوعنصفه 
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ّهنها كل إنسان، ألن املدرس ال ميكن أن يكون ناجحا فعـاالً مـا س ليس املهنة التي يستطيع أن ميتالتدري ً

ـنـة الـتـدريس، وـمـن ـهـذه ـعـىل اكتـسـاب مـسـتلزمات مهتـسـاعد مل يـكـن ميتـلـك اـسـتعدادات فطرـيـة 

ـمـا يتعـلـق بالشخـصـية والتـكـوين الجـسـمي، واـلـذكاء، وـحـدة املالحـظـة، وـطـول القاـمـة، االـسـتعدادات 

ًوالصوت، وغريها من العوامل الجسمية التي تضفي طابعا معينا عىل شخصـية املـدرس؛ وبـذلك تـدخل  ً

ّتتطلـب حـدة الـذكاء، وحضـور ًعامالً مؤثرا يف نجاح املدرس أو فعله يف التـدريس ألن مهنـة التـدريس 

 . نقص عضويالبديهة، وقوة املالحظة، وحسن الهيئة ووضوح الصوت، والسالمة من أي 

ن التدريس عملية تعرب عن السـلوك التـدرييس الـذي يبذلـه املـدرس وإن هـذا أوخالصة القول 

 املدرسـني السلوك ناجم عن عوامل الفطرة واالكتسـاب وهـذا يعنـي أن يضـع املعنيـون بـربامج إعـداد

السامت الشخصية بعني االعتبار عندما يختارون من يريدون إعداده ملهنـة التـدريس مبعنـى أن علـيهم 

وضع معايري محددة لقياس مواصفات الشخص الذي يصلح أن يعد ملهنة التدريس، وال ينبغي قبول كل 

مني، إمنـا يخضـع املتقـدمون ة بإعداد املعلينبية أو املعلمني أو املعاهد املعمن هب ودب يف كليات الرت

توافر فيه املواصفات املطلوبة يف شخصية املدرس وذلك ألمرين تإىل مقاييس محددة تحدد مبوجبها من 

 : 

 .تهيئة الكوادر التدريسية القابلة للتأهيل والنجاح يف مهنة التدريس : األول

واصفات املطلوبة يف شخصية تجنب اإلنفاق عىل تأهيل أفراد ال ميتلكون االستعدادات وامل: الثاين

 . املدرس إذ من شأن القبول مبوجب معايري محددة أن يقلل من نسبة الهدر يف تكاليف برامج اإلعداد

 .عنارص العملية التدريسية

إذا ما نظرنا إىل العملية التدريسية عىل أنها نظام متكامـل فـإن هـذا النظـام لـه مجموعـة مـن 

س مـدخالت، وعمليـات، ومخرجـات ومـن العنـارص التـي تشـكل العنارص التـي يتكـون منهـا فللتـدري

 : مدخالت نظام التدريس

 :  وما يتصل به من حيثاملدرس -أ 

 تأهيله املهني . 

  كادميياألتأهيله . 

 إميانه مبهنته ورغبته فيها . 
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 مؤهالته الشخصية . 

 الفلسفة التي يتبناها. 

 مشاركته يف إعداد املنهج الذي يدرسه . 

 املادي الذي يحصل عليهمحفزاته واملردود  . 

 تحديد مسؤولياته بشكل واضح . 

  املدرسني واملرشفني الرتبويني، وأولياء األمورومستوى عالقته بالطلبة واإلدارة. 
 :  من حيثالطالب -ب 

 عمره ومستوى نضجه . 

 تعلمه السابق وخلفيته املعرفية . 

 دافعيته ورغبته يف التعلم . 

 إيجابيته ومستوى تفاعله . 

 االجتامعية يف املدرسة وخارجهاعالقاته  . 

 وضعه العائيل واالقتصادي . 
 :  من حيثاملنهج -ج 

 أهدافه وصلتها بحاجات املتعلمني واملجتمع . 

 محتواه ومالءمته مستوى الطلبة وارتباطه بأهداف التعليم، وحداثته، ودقته العلمية . 

 الكتاب املدريس وجاذبيته، ومالءمته. 

 أدواتهاأساليب التقويم املعتمدة و . 
 : طرائق التدريس من حيث  -د 

 تركيزها عىل املتعلم وإرشاكه. 

 إثارتها دافعية املتعلمني . 

 تنوعها ومراعاتها الفروق الفردية . 

 استنادها إىل الفلسفات واالتجاهات الرتبوية الحديثة . 

 إرشاكها أكرث من حاسة يف عملية التعلم . 

 تدريساستخدامها التقنيات والوسائل الحديثة يف ال . 

 كلفة يف بلوغ أهداف التدريسإختزالها الوقت والجهد وال . 
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 : مل وتشاإلدارة  -ه 

 إدارة املدرسة . 

 إدارة الصف . 

 اإلدارة التعليمية . 

 : مل وتشالعوامل املادية والتسهيالت اإلدارية  -و 

 املبني املدريس . 

 قاعة الدراسة وأثاثها . 

 ملالعباملختربات واملعامل واملكتبات، واملرسح، وا . 

 قة املدرسية، واإلضاءة والتهويةالحدي . 

 األنظمة املعمول بها . 

 اليوم املدريس وجدول الدروس األسبوعي . 

إن العنارص املذكورة تؤثر بشكل مبارش وغري مبارش يف عملية التدريس، وقد يكـون هـذا التـأثري 

 وتـوفر لكـل عـنرص املعـايري ًإيجابيا عندما توظف بطريقة تجعلها تتجه نحو تحقيق أهداف التدريس،

يعرتي أي عنرص مـن هـذه ًا عندما التعليمية، وقد يكون التأثري سلبيّاملطلوبة لزيادة فعاليته يف العملية 

العنارص قصور يف املواصفات املطلوبة لضامن فاعليته يف التعليم وعىل أساس ما تقدم فإن املدرس ليس 

ل إن نجاحهـا موقـوف عـىل مواصـفات كـل مـن هـذه وحده املسؤول عن نجاح العمليـة التعليميـة بـ

 . جل تحقيق النواتج املرغوب فيهاأالعنارص ومستوى تفاعلها وتداخلها يف عمليات التدريس من 

 أسس التدريس الفاعل

ّليك يكـون التـدريس أكـرث فعاليـة يف تحقيـق أهـداف العمليـة التعليميـة ال بـد أن يقـوم عـىل 

 : دها باآليتمجموعة من األسس التي ميكن تحدي

تعلم الجديـد التدريس الناجح يقـتيض أن يقـوم الـ إن .رصد الخلفية املعرفية للطالب والتأسيس عليها .1

عىل التعلم السابق، وتنظيم البنية املعرفية للمتعلم، وهذا يتطلب رصـد البنـى املعرفيـة للطلبـة قبـل 

مل عـىل تنمينهـا مبعنـى أن الـتعلم التعلم الجديد وتحديد قدراتهم، وإمكانياتهم، واهتامماتهم ثم الع

ًهنـاك قطعـا بـني الـتعلم السـابق الجديد ينبغي أن يبدأ من التعلم السابق ويتأسس عليـه وال يكـون 

 . والالحق ألن عدم الربط سيؤدي إىل اضطراب يف البنية املعرفية وإعاقة التعلم



 مفهومه وأسسه ومهامته... التدريس

 

 268

9 

 أهداف واضحة لـذلك ًالعمل الناجح أن يكون موجها نحو إن من سامت .وضوح أهداف التدريس .2

فإن نجاح التدريس وزيادة فاعليته يقتيض أن تكون أهدافه واضحة يف ذهـن املعلـم واملـتعلم وال 

يشوبها أي غموض ألن وضوح األهداف يؤدي بالرضورة إىل توجيه مسـار العمـل واختيـار أسـاليبه 

ًوأدواته املالمئة، وإذا كان التدريس عمالً منظام مخططا له فإنه يحتاج  بشـكل إىل تحديد األهداف ً

واضح لدورها يف توجيه خطة التدريس، وطريقته، وأساليب تقوميه كام أن األهداف ترشد املـتعلم 

إىل معرفة ما مطلوب منه بعد التعلم، فيوجه جهده نحو مـا يـراد منـه وال يضـيع جهـده يف أمـور 

 . ثانوية

أن من بني العوامل املـؤثرة يف الدراسات  لقد أثبتت .إثارة دافعية املتعلمني وتحفيزهم نحو التعلم .3

علم ذا دافعية قوية نحو التعلم تالتعلم دوافع املتعلمني نحو التعلم ومدى قوتها، وعندما يكون امل

يف موقف معني فإنه يتعلم بشكل أفضل وأرسع لذلك ينبغي أن يقـوم التـدريس عـىل إثـارة أوالع 

ج التعلم وتحسني العملية التعليمية لذلك ينبغـي الطلبة ودوافعهم وحفزهم عىل التعلم لرفع نوات

 . بحاجتهم إىل التعلمإشعار الطلبة 

 مـن األسـس التـي يقـوم عليهـا التـدريس الفاعـل .إيجابية املتعلم ومشاركته يف العملية التعليمية .4

ًالحرص عىل أن يكون املتعلم إيجابيا يف املوقف التعليمي مشاركا فاعالً نشـطا فيـه ليكـون أفضـل  ً ً

 . قدرة عىل اإلنجاز

سات أن التدريس يكون أكرث فاعلية إذا مـا ا لقد أثبتت الدر.إرشاك أكرث من حاسة يف عملية التعلم .5

استطاع إرشاك أكرث من حاسة يف عملية التعلم بوصف الحواس نوافذ املتعلم عىل مصـادر الـتعلم، 

وم بـه املـدرس، واسـتخدام ًويكون ذلك ممكنا يف التدريس عن طريق تعدد ألوان النشاط الذي يق

 . التقنيات والوسائل ذوات الصلة باملوقف التعليمي

الوظيفـة تعنـي أن ميكـن وً إن التدريس يكون أكرث فاعليـة إذا مـا كـان وظيفيـا .ة التدريسيوظيف .6

املتعلم من توظيف مـا يتعلمـه وتسـخريه ملواجهـة مواقـف ميكـن أن تواجهـه يف حياتـه، ويشـعر 

معها ومواجهتها، وهذا يعني أن تتصل أغـراض التـدريس بحاجـات املتعلمـني إىل التعامل بالحاجة 

 . واهتامماتهم يف الحياة
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تهم فيشـعرون امالءمة مـادة الـتعلم قـدرات املتعلمـني، وخصـائص منـوهم، وال تكـون فـوق قـدر .7

 .باإلحباط عندما يتعرضون لتعلمها

املتعلمـني ذا مـا تعامـل مـع جميـع ال ميكـن أن يكـون التـدريس فـاعالً إ. مراعاة الفروق الفرديـة .8

ًسات والبحوث أثبتت أن هنـاك تباينـا بـني املتعلمـني يف ارالد بأسلوب واحد، ووسائل واحدة، ألن 

ً تباينا يف أنواع الذكاءات السائدة بني املتعلمـني فهنـاك مـن أن هناك الطريقة التي يتعلمون بها، و

علم ـبـالتبرص، وهـنـاك ـمـن يفـضـل اـلـتعلم يفـضـل اـلـتعلم بالعـمـل، واملامرـسـة، وهـنـاك يفـضـل اـلـت

باملالحظة الحسية، وهكذا لذلك ينبغي أن يراعي التدريس، ما بني املتعلمني من فروق يف القدرات 

 . واالستعدادات عن طريق تنويع أساليب التعليم، والوسائل املستخدمة يف التدريس

 يكون أقل من مسـتوى الطلبـة،  إن التدريس الفاعل ينبغي أن ال.تحدي قدرات الطالب، وإشباعها .9

يف ن ينمي هذه القدرات عن طريـق تلبيـة طمـوح الطلبـة أإمنا يجب أن يتحدى قدرات الطلبة، و

 . تهاتنمي

 ليك يكون الـتعلم ذا فاعليـة ال بـد أن يهـتم بتنظـيم بيئـة الـتعلم ومتغـريات .تنظيم بيئة التعلم . 10

 اهتاممات الطلبـة وميـولهم وتسـهل املوقف التعليمي بطريقة تنسجم وأهداف التدريس وتالئم

 . إدراك العالقة بني عنارص املوقف من املتعلم فضالً عن توفري البيئة النفسية املالمئة للمتعلم

أن يكون املتعلم محور العملية التعليمية بـه تبـدأ وبـه تنتهـي، وأن يبتعـد املـدرس عـن اإللقـاء  . 11

 . والتلقني

 . درس والطالب يف عملية التدريسسيادة النظام، وإيجابية العالقة بني امل . 12

ً من أسس التدريس الفاعل أن يكون قامئا عـىل تصـميم يتسـم باملرونـة .مرونة الخطة التدريسية . 13

 . قابل للتنفيذ والتعديل يف جميع مراحل عملية التدريس

 يعني أن تكـون عمليـة التقـويم يف التـدريس عمليـة مسـتمرة لتـوفري التغذيـة .استمرار التقويم . 14

عة، فضالً عن قيـاس الـتعلم وأخـذ نتـائج التقـويم بعـني االعتبـار عنـد التخطـيط للـدروس الراج

 . الالحقة، ومراعاتها

أن يستند إىل قوانني التعلم التي تم التثبت من صحتها واالتجاهات الرتبويـة الحديثـة ونظريـات  . 15

 . التدريس الحديثة ذوات الفاعلية التي توصل إليها املربون
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 ة الجيدة يف التدريسايري الطريقمع

بالنظر لوجود عنارص مختلفة يف املواقف التعليمية، ودخول متغـريات كثـرية يف عمليـة التعلـيم 

والتعلم مل يعد باإلمكان تحديد طريقة من طرائق التدريس تعد األفضل بشكل دائم؛ ألن الطريقة التي 

 قد ال تالئـم مسـتوى عني من املتعلمنيتالئم مادة معينة قد ال تالئم مادة أخرى، والتي تالئم مستوى م

قد ال يحسنها مدرس آخر، والتي تالئم بيئـة تعليميـة معينـة  والطريقة التي يحسنها مدرس معني. آخر

 . قد ال تالئم بيئة أخرى

لذلك ميكن وصف الطريقة الجيدة يف التدريس بأنهـا الطريقـة التـي تحقـق أهـداف التـدريس 

والكلفة وهناك جملة معايري إذا ما توافرت يف الطريقة ميكـن وصـفها بأقل ما ميكن من الجهد والوقت 

 : بالجودة وهي

 بأقل الوقت والجهد املبذول من املعلـم واملـتعلم يف  التعليم أن تكون قادرة عىل تحقيق أهداف )1

 . عملية التعليم والتعلم

 . تهمام وقدرات املتعلمني واستعدادأن تتالء )2

 . لجيد، والوصول إىل النتائجأن تحث الطلبة عىل التفكري ا )3

 . أن تشجع الطلبة عىل التعلم الذايت وتؤهلهم لالعتامد عىل أنفسهم يف التعليم )4

 .  دافعية املتعلمني نحو التعلمأن تستثري )5

 .تكون ممكنة االستخدام يف أكرث من موقف تعليميأن  )6

 .ًأن تكون مرنة قابلة للتعديل تبعا ملتغريات املوقف التعليمي )7

 عىل االنتقال من املعلوم إىل املجهول ومن السهل إىل الصـعب، ومـن الكـل إىل الجـزء، حرصأن ت )8

 . ومن املحسوس إىل املجرد

 . أن ترتبط بأهداف التعليم )9

 . أن تساعد الطلبة عىل تفسري النتائج التي يتوصلون إليها )10

 . أن توازن بني الجانب النظري والتطبيق العميل وتربط بني املادة وتطبيقاتها )11

 ريقة التدريسالعوامل املؤثرة يف اختيار ط

ًإن املدرس ليس حرا يف اختيار طريقة التدريس ألن هناك الكثري مـن العوامـل التـي تحكمـه يف 

 : اختيار الطريقة وهي

الفلسفة الرتبوية التي يستند إليها املنهج التعليمي؛ فهناك فلسفات تؤكـد االهـتامم  )1

 ؤكـد االهـتامم بـاملتعلم، وهنـاك أخـرى تشـدد باملادة الدراسية، وهناك فلسـفات ت
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تختلـف طرائـق عىل االهتامم بـاملجتمع ومشـكالته، وعـىل أسـاس الفلسـفة التـي يقـوم عليهـا املـنهج 

ملنهج الـذي يشـدد عـىل االتدريس؛ فطرائق تدريس املنهج الذي يشدد عىل املادة غري طرائق التدريس 

 .املتعلم

ًم عـامالً مهـام يف اختيـار طريقـة التـدريس؛ فعنـدما يكـون تعد أهداف التعلـي: أهداف التعليم )2

الهدف تزويد الطلبة باملعارف واملعلومات فإنه يقتيض طريقة تدريس غري الطريقة التي ينبغـي 

اعتامدها عندما يكون الهدف متكني املتعلمني من مهارات أدائية مبعنى أن لكـل هـدف أسـلوب 

 . تدريس، أو طريقة تالمئه

 إن حجـم محتـوى املـنهج والوقـت املخصـص لـه يف جـدول .الزمن املتاح لتدريسهطول املنهج و )3

الدروس يؤثر يف اختيار طريقة التـدريس فـاملنهج الطويـل مـع الوقـت القصـري يقـتيض طريقـة 

تدريس تسمح بتقديم كم كبري من املعلومات يف وقت قصري وعند ذلك ال يكون بإمكان املـدرس 

ًأما إذا كان املحتوى قصريا، والوقت كبـريا فـإن ذلـك ميـنح . حكوم بالوقتماختيار الطريقة األفضل ألنه  ً

 . ًاملدرس فرصة الختيار الطريقة األفضل تبعا لظروف املوقف التعليمي ومتغرياته

لتـدريس؛ ألن الطريقـة التـي تالئـم املـادة يـتحكم باختيـار طريقـة اإن نـوع : نوع املادة التعليميـة )4

ئم تـدريس التـاريخ والطريقـة التـي تالئـم تـدريس األدب قـد ال تالئـم تدريس الرياضيات قد ال تال

تدريس النحو وهكذا هناك طرائق تدريس تكون ذوات فاعلية عالية يف مواد معينة، وليست كـذلك 

 . مع مواد أخرى

ً إن طبيعة املتعلمـني تعـد عـامالً مـؤثرا يف اختيـار طريقـة :خصائص املتعلمني ومستوى تعلمهم )5

 . ريقة التي تالئم طلبة املرحلة الثانوية ال تالئم تالميذ املرحلة االبتدائية وهكذاالتدريس فالط

 لكل مدرس طبيعته ومستوى تأهيله لذلك ليس جميـع املدرسـني عـىل :املدرس ومستوى تأهيله )6

لطرائق التدريس واستخدامها فهناك من يحسن طريقة املحارضة وال حد سواء يف مستوى أدائهم 

ناقشة، وهناك من يحسن االستقراء وال يحسن االستجواب، وعـىل هـذا األسـاس يحسن طريقة امل

ًغالبا ما يختار الطريقة التي يرى أنه مييل إليها ويحسن استخدامها بغض النظر عـن فإن املدرس 

 .مستوى مالءمتها أو فاعليتها
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ت ومسـتلزمات طبيعة املؤسسة التعليمية وتـوافر مسـتلزمات التعلـيم فيهـا كالوسـائل والتقنيـا )7

 .استخدامها يف قاعة الدرس

 إن أساليب التقويم املعمول بها من شـأنها أن توجـه مسـار عمليـة :أساليب التقويم املستخدمة )8

التدريس نحو تحقيق نسب نجاح عالية يف ضوء املعايري املستخدمة يف التقويم األمر الذي يـدفع 

يم تنال رضا العاملني، وليس بـالرضورة أن املدرس إىل تكييف طرائق التدريس ملا يوفر نتائج تقو

 . ّتكون تلك الطرائق فعالة باملقاييس الصحيحة إمنا هي محكومة بغايات التقويم

 من العوامل التي تحكم املدرس يف اختيار طريقة التـدريس أعـداد الطلبـة يف :عداد الطلبة يف قاعة الدرسأ )9

ان استخدام طريقـة حـل املشـكالت عـىل سـبيل املثـال ًقاعة الدرس، فعندما يكون العدد كبريا ليس باإلمك

 . وتكون املحارضة هي األفضل يف حني لو قل العدد ميكن للمدرس اختيار طريقة غري املحارضة

 يوكـل للمـدرس  القيـام  التي املقصود بالعبء التدرييس الساعات التدريسية: العبء التدرييس )10

ًاتجه إىل طريقة تدريس ال تتطلب جهـدا كبـريا يف ًبالتدريس فيها فكلام كان نصاب املدرس كبريا  ً

 . ًحني ميكنه اختيار طرائق تتطلب جهدا أكرب إذا ما قل عدد الساعات األسبوعية املكلف بها

ً عندما يكون املدرس مندفعا للتدريس راغبا يف مهنته تكـون :دافعية املدرس ورغبته يف التدريس )11 ً

 .  الختيار طرائق تدريس أكرث فاعلية والعكس صحيحقدرته عىل اإلبداع أفضل ويكون أكرث ميالً

  قد يكون املرشف الرتبوي عامالً من العوامل التي تحكم املـدرس يف اختيـار :املرشفون الرتبويون )12

 . طريقة التدريس عندما يفضل طريقة تدريس بعينها ويحث املدرس عىل استعاملها

  مهامت التدريس

مل أداؤها عىل العديد من املهـامت الفرعيـة التـي ال ميكـن التدريس كغريه من املهن التي يشت

 .ًلصاحب املهنة أن يبلغ مستوى النجاح يف مهنته ما مل يكن متمكنا من أداء كل مهمة من هذه املهامت

إن مهامت التدريس كثرية تتسـم بالتـداخل والتشـابك فـيام بينهـا متصـلة بجميـع 

 ميولـه،و به مـن رضورة تحديـد خصائصـه، عنارص العملية التعليمية، كالطالب وما يتصل
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واتجاهاته، وحاجاته، ودافعيتـه، واسـتعداداته، واملـنهج ومـا يتصـل بـه مـن تحديـد أهدافـه، ومعرفـة 

محتواه، واختيار طرائق تدريسه، وأساليب تقوميه، وتخطيط التدريس، وتنفيذه، فضالً عن املـدرس ومـا 

 : ة يف التدريس مبا يأيتامل املهامت الرئيس ولكن ميكن إجيلزمه من إعداد أكادميي ومهني

  :مهمة التخطيط للتدريس: أوالً

من املعروف أن كل عمـل يـراد لـه النجـاح ينبغـي أن يقـوم مبوجـب خطـة مسـبقة، وملـا كـان 

التدريس عملية منظمة هادفة فال بد له من خطة وتصميم دقيق تنفذ مبوجبـه عمليـة التـدريس لـيك 

 .تحقق أهدافها

للتدريس يتضمن جميع اإلجراءات والتدابري التـي يتخـذها املـدرس لضـامن تحقيـق والتخطيط 

أهداف التدريس، ونجاح العملية التعليمية لذلك تعترب هذه املهمة من املهامت األساسـية يف التـدريس 

 . ملا لها من أثر يف املهامت األخرى

 : يتإن النجاح يف هذه املهمة يقتيض اآل

ية التي يراد تحقيقها؛ ألن عملية التخطيط ال ميكن أن تكـون مبعـزل عـن تحديد األهداف التعليم )1

أـهـداف الـتـدريس واالهـتـداء بـهـا يف اختـيـار الطريـقـة واألنـشـطة، والوـسـائل التعليمـيـة وأـسـاليب 

 . التقويم

تحليل خصائص املتعلمني وتحديـد مسـتوى االسـتعداد التعليمـي للمتعلمـني لـيك يكـون بإمكـان  )2

ت املتعلمني، ومعرفة النقطة التي يبدأ منها ويؤسس عليها يف التدريس وهذا قدرااملخطط مراعاة 

 لـيك تهميعني أن يكون املدرس عىل بينة مـن خصـائص املتعلمـني، وحاجـاتهم، وميـولهم، وقـدرا

 . يأخذها بعني االعتبار يف عملية التخطيط للتدريس

ة بتنفيـذ املـنهج املقـرر، والبـد ينتدريس معيط لتدريسه ألن عملية التحليل محتوى املنهج الذي يراد التخط )3

للمخطط أن يتعرف محتوى املنهج وخصائصـه وأنشـطته وصـلته باألهـداف التعليميـة لـيك يحسـن اختيـار 

 .األساليب املالمئة للتدريس

 يف ضوء تحديد األهـداف التعليميـة وتحديـد :اختيار طرائق التدريس واألساليب املالمئة للتدريس )4

مد توتحليـل محتـوى املـنهج يختـار املخطـط الطرائـق واألسـاليب التـي سـتعخصائص املتعلمـني 

 .للتدريس وينفذ مبوجبها



 مفهومه وأسسه ومهامته... التدريس

 

 274

9 

 

 البـد أن تتضـمن :التعلم وتسهل عمليـة الـتعلماختيار الوسائل التعليمية واألنشطة الالزمة إلثراء  )5

ًالخطة تحديدا للوسائل التعليمية واألنشطة التي ميكن مامرستها لغرض تدعيم التعلم واملسـاعدة 

 . يف تحقيق األهداف التعليمية

 من بني العنارص التي تتضمنها خطـة التـدريس تحديـد أسـاليب التقـويم :اختيار أسلوب التقويم )6

 . تبار يف عنارص الخطة األخرىالتي ستعتمد يف التدريس ليك تؤخذ بعني االع

ًتهـا يف ضـوء املعطيـات السـابقة علـام بـأن هنـاك أكـرث مـن مسـتوى بتاوضع خطة التـدريس وك )7

للتخطيط؛ فهناك التخطيط بعيـد املـدى الـذي يكـون عـىل مسـتوى عـام درايس، أو فصـل درايس 

املـدى الـذي املدى بالخطة السنوية، أو الفصيلة، وهنـاك التخطـيط قصـري وتسمى الخطة بعيدة 

ـن التخـطـيط رشوط  ـة، ولـكـل ـمـن ـهـذه املـسـتويات ـم ـة اليومـي ـه بالخـط تـسـمى الخـطـة مبوجـب

ومواصفات ينبغي أن يحيط بها املدرس ويراعيها يف عملية التخطيط للتدريس، وخالصة القـول أن 

 : بــ مهمة التخطيط تتطلب إحاطة املدرس التامة

 .ااملادة الدراسية وأهميتها ومواطن الصعوبة فيه .1

 .أسس صياغتها واشتقاقهاواألهداف التعليمية لتدريس املادة،  .2

 . خصائص املتعلمني ومستوياتهم، وخلفياتهم املعرفية .3

 . طرائق التدريس وآخر ما تم التوصل إليه فيها .4

 .أساليب التقويم وأدواته، وإعدادها، وتحليل نتائجها .5

 .الفلسفة التي يقوم عليها املنهج ومبادئها .6

  :د األهداف التعليمية الخاصة والسلوكيةتحدي: ًثانيا

تحديد األهداف الخاصة أو السلوكية التي تقع عـىل عـاتق املـدرس من مهامت التدريس املهمة 

 ال ميكـن دة واملوضوع وخصائص املتعلمني؛ إذمسؤولية اشتقاقها يف ضوء األهداف العامة ومعطيات املا

ف السلوكية التي تصف نواتج التعلم املرغـوب فيهـا دون تحديد األهدامن ًللمدرس أن يصمم درسا ما 

ًبعد عملية التعلم لذلك ينبغي أن يكون املدرس قادرا عىل صـياغة األهـداف الخاصـة مبوجـب الرشوط 

 :  التي هيةف التعليمياهدالالزمة لصياغة األ

 أن تكون واضحة محددة خالية من الغموض واللبس. 
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 ب فيه وال تشري إىل عملية التعلم أو سلوك املعلمأن تشري إىل الناتج التعليمي املرغو. 

 أن تكون قابلة للمالحظة والقياس. 

 أن تكون واقعية ممكنة التحقيق. 

 أن تكون مالمئة لخصائص الطلبة وقدراتهم. 

 أن تستند إىل فلسفة تربوية سليمة. 

  العامة للرتبية واألهداف الخاصة باملادةأن ترتبط باألهداف. 

 ات معنى للمتعلمني وتسهم يف تعديل سلوكهمأن توفر خربات ذو. 

 أن تتواءم ونوعية املؤسسة التعليمية واملرحلة التعليمية التي وضعت لها. 

 أن : أن تكون مصوغة بعبارات سلوكية تصف السلوك املتوقع ومحددات السلوك ومعايريه مثـل

 .الب الفاعل الضمري يف نص يقدم لهّمييز الط

 الفاعـل، ومحـددات السـلوك وهـو متييـز وصف السلوك املتوقع فنالحظ أن هذا الهدف تضمن

والهـدف . باألهداف السـلوكيةويسمى هذا النوع من األهداف . وهي الفاعل الضمري يف نص يقدم إليه

 : السلويك يتكون من

 :محددات السلوك ومعياره+ الفاعل وهو الطالب +فعل مضارع يصف السلوك املتوقع +أن 

 .  نص يقدم إليه، أو غري ذلكجملة مفيدة، أو: مثل

وملا كانت العملية التعليمية تستهدف تنمية شخصـية املـتعلم مـن جميـع جوانبهـا فـإن هـذه 

األهداف يجب أن تتسـم بالشـمول فتتنـاول املجـال املعـريف والوجـداين، واملهـاري، وأن ال تقـترص عـىل 

 . الدنيا والعليامستوى معني من مستويات األهداف إمنا توازن بني جميع املستويات 

 : وتكمن أهمية تحديد األهداف الخاصة فيام يأيت

 . املدرس يف اختيار طرائق التدريس املالمئةةساعدم .1

 . املدرس عىل اختيار الوسائل املالمئة لتحقيق أهداف التعلمإعانة .2

 .متكني املدرس من وضع الخطة السليمة وتوجيه مسار العملية التعليمية نحو الهدف .3

 .درس من اختيار األنشطة املالمئة إلثراء املوقف التعليميمتكني امل .4

 .  املدرس عىل اختيار أساليب التقويم املالمئةةساعدم .5
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 : مهمة تنفيذ الدرس: ًثالثا

من مهامت التدريس األساسية مهمة تنفيذ الدرس ووضع الخطة موضع التنفيذ الفعيل وتتضمن 

 تتكامـل مـع بعضـها لتنفيـذ الخطـة التدريسـية وتحقيـق ًهذه املهمة عددا من املهامت الفرعية التـي

 : غاياتها ومن مهامت التنفيذ

 .مهمة التهيئة للدرس وإثارة الدافعية .1

 عـىل انتبـاههم إثـارة دافعيـة املتعلمـني نحـو الـتعلم وجـذب إن من مستلزمات تنفيذ الـدرس

علمني أكرث استعداد للتفاعل مجريات الدرس وهذا يعني أن يهتم املدرس بتنظيم بيئة التعلم وجعل املت

مع املوقف التعليمي لذلك فإن مهمة التهيئة وإثارة الدافعية تعد األساس الذي يرتكز عليـه الـدرس يف 

خطواته الالحقة، وهذا يوجب عىل املدرس أن يختار األسلوب املالئم إلثارة دافعيـة املتعلمـني، وضـامن 

 مـن ةرس، وهـذا يعنـي أن يكـون املـدرس عـىل بينـّمشاركتهم بشكل فعال يف جميع مراحل تنفيذ الـد

الكيفيات املختلفة التي ميكـن أن تثـري املـتعلم، وتحفـزه للتفاعـل مـع املـدرس واملشـاركة يف األنشـطة 

يقدمه علم الـنفس، ونظريـات ما طالع عىل وهذا يتطلب من املدرس اال. التي يقدمها الدرسوالخربات 

ّ التي تجعل املتعلم أكرث فعالية عن طريق إرشاك أكرث من حاسة لالتعلم يف هذا املجال، ومعرفة الوسائ

 .يف عملية التعلم

ّوملقدمة الدرس دور كبري يف إثارة الدافعية وشد الطلبة إىل الـدرس وقـد تأخـذ أكـرث مـن شـكل 

 : منها

 أسلوب الربط بيم املادة وما سبقها تلبية ملا تتطلبه عملية البناء املعريف . 

 اجة إىل حل، والبحث عن ذلك يف موضوع الدرسطرح مشكلة بها ح . 

 تعريف الطلبة مبا يراد منهم بعد تناول الدرس بقصد إثارة دافعيتهم وتوجيه مسار الدرس . 

 ها يف حياتهم الرتباطه مبواقف ميكن أن يواجهوإشعار الطلبة بالحاجة إىل تلقي الدرس . 

  طـرح قضـية لهـا صـلة باملوضـوع ربط املوضوع بالواقع وتوظيفه لخدمة الحياة مـن خـالل

 .  التي ميكن أن تثري دافعية املتعلمنيديمواالنطالق منها، وغري ذلك من أساليب التق
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 . مهمة إدامة التواصل بني املدرس والطلبة .2

إذا كانت عملية التـدريس تواصـلية بـني املـدرس والطالـب فـإن هـذه العمليـة تقـتيض مرسـالً 

ّمرة يكون املدرس مرسالً والطالب مسـتقبالً وأخـرى يكـون الطالـب مرسـالً ومستقبالً يتبادالن األدوار ف
ًواملدرس مستقبالً وعىل هـذا األسـاس فـإن كـالً مـن املـدرس والطالـب ينبغـي أن يكـون مرسـالً جيـدا 

ًومستقبالً جيدا فعندما يكون مرسالً ينبغي أن يكون عارفا كيفية صياغة الرسالة وإيصالها إىل املسـتقبل  ً

وحـل رمـوز الرسـالة ً السبل وأيرسها وعندما يكون مستقبالً ينبغي أن يكون قادرا عىل اإلصـغاء بأبسط

 .اوفهمه

 محتوى عملية التعلم فإنه ميثل الرسالة يف العمليـة التواصـلية املشـار إليهـا وهـذا يعنـي أن اأم

ا بقـي التفاعـل بـني ّوعلينا أن ندرك أن الدرس يبقى فعاالً مـ. يصاغ بطريقة يسهل فهمها من املستقبل

ويفقـد فاعليتـه حـال انقطـاع التواصـل بـني املرسـل . ًاملدرس والطالب قامئا وكذلك بني الطلبة أنفسهم

واملستقبل لذلك ينبغي عىل املدرس أن يتخذ جميع الوسائل التي من شأنها إدامة التواصـل بينـه وبـني 

 املثرية، وتنويـع نرباتـه الصـوتية، واسـتخدام الطلبة طوال مدة الدرس كاألسئلة املثرية للتفكري، والوسائل

وعـىل املتمثلـة بالحركـات واإلميـاءات والصـمت، والنظـرة، ) وسائل االتصـال غـري اللفظـي(لغة الجسم 

مستوى املتعلمني، وأن يـدعمها املدرس إلدامة التواصل أن يحرص عىل سالمة لغته ووضوحها ومالءمتها 

اىش تكـرار أن يتحـوداللـة وحرص عىل أن يكـون لكـل حركـة معنـى ن يأباإلمياءات واإلشارات املعربة، و

حركات أو كلامت بعينها مع الحرص عىل إظهار الحامس واالهتامم بالدرس ألن نشاط املتعلم يف جانب 

 . كبري منه يتوقف عىل الحامس الذي يبديه املدرس يف عملية التدريس

 .مهمة ضبط الصف وإدارة النقاش .3

ن مهمـة ضـبط إو.  مهمة ضبط الصف وإدارة النقاش يف داخل الصـفالدرسمن مهامت تنفيذ 

الصف تشتمل عىل اإلجراءات واألنشطة والعالقات اإلنسانية التي يتخذها املدرس لتـوفري جـو تعليمـي 

مع املـدرس، وتقـويم ّفعال؛ فهي تتضمن تنظيم بيئة التعلم وحفظ النظام ومتابعة املتعلمني وتفاعلهم 

ّالدرس فعاالً ال بد من تنظيم النقاش واألفكار املطروحة، وتبادل اآلراء بني املشاركني أدائهم، وليك يكون 

ـاركته يف ـه ومـش ـة تفاعـل ـاس بدرـج ـدرس تـق ـب يف اـل ـة الطاـل ـت فعالـي ـة وإذا كاـن ـة التعليمـي  ّيف العملـي
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داف  املناقشات التي تدور يف أثناء الدرس فال بد من تنظيم سـري املناقشـات وتوجيـه النقـاش نحـو أهـ

 فإن هذا يقتيض مهارة وقـدرة الدرس وملا كان النقاش يأخذ أشكاالً مختلفة كالنقاش املتبادل أو التباديل

ًعىل اإلدارة والضبط ينبغي أن يتحىل بها املدرس ألن النقاش إذا مل يكن مضـبوطا موجهـا نحـو أهـداف  ً

فكـار؛ لـذلك يجـب عـىل محددة قد يفيض إىل نتائج سلبية لعل مـن أبرزهـا ضـياع الوقـت وتشـتت األ

 . املدرس أن ميتلك املهارات والقدرات الالزمة لقيادة النقاش نحو أهداف الدرس التي حددها

اسـتخدامه أمـا أما يف مجال الضبط فإن األسلوب الدميقراطي يعد األفضل إذا ما أحسن املـدرس 

ّاف التـدريس الفعـال، أهـدمع األسلوب التعسفي التسلطي فإنه من دون شك يؤدي إىل نتائج تتقاطع 

وعىل هذا األساس فالبد أن تتأسس عملية ضبط الصف عىل االحرتام املتبادل، وتجتنب املسـاس بكرامـة 

 . اآلخرين، وجرح مشاعرهم

 . مهمة صياغة األسئلة الصفية وطرحها .4

 ّمر القول إن من بني الوسائل التي تديم التواصل بني املدرس والطلبة هي األسئلة التـي يطرحهـا

املدرس عىل طلبته ملا يرتتب عليها من جـذب انتبـاه الطلبـة وإثـارة تفكـريهم لـذلك ينبغـي أن تكـون 

 : األسئلة الصفية

 ذوات عالقة وثيقة باملوقف التعليمي . 

 سليمة اللغة . 

 مخترصة تقود نحو أهداف محددة. 

 غري متضمنة ملا يوحي باإلجابة . 

 ال تحتمل أكرث من إجابة . 

 الطلبةمالمئة ملستويات  . 

 مستويات ومجاالت مختلفةسيقت . 

 شاملة تغطي جميع جزيئات محتوى التعليم . 

 : الرشوط اآلتيةله  عىل الطلبة فينبغي أن تتوافر  األسئلة طرحاأم

 . أن تطرح بصوت مسموع من جميع الطلبة -أ 

أن تطرح عىل جميع الطلبة وال تطرح عىل طالـب محـدد إال ألغـراض معينـة كشـد انتبـاه  -ب 

 . لب الشارد الذهن، ومن غري هذا يجب أن يتم طرح السؤال ثم اختيار املجيبالطا
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 . إعطاء فرصة للتفكري باإلجابة قبل اختيار املجيب -ج 

 . عدم تكرار السؤال نفسه لضامن انتباه الطلبة وعدم إضاعة الوقت -د 

 . تجنب الرسعة يف طرح السؤال -ه 

 . مجموعة معينةتوزيع األسئلة بني جميع الطلبة وعدم اقتصارها عىل  -و 

 :سئلة وإجاباتهم مهمة تلقي األ .5

 هو الذي يثري تفكري الطلبة وتساؤالتهم حول املوقف التعليمي وليك يشجع املـدرس درس الفاعلال

 : طلبته عىل طرح األسئلة ال بد أن يحسن التعامل مع أسئلة الطلبة عن طريق

 تشجيع الطلبة بشكل مبارش عىل طرح األسئلة . 

  بعض األسئلة التي يطرحها الطلبةاإلطراء عىل. 

 إظهار التقبل واالحرتام واالهتامم بأسئلة الطلبة وعدم إظهار االمتعاض منها . 

 إرشاك جميع الطلبة يف طرح األسئلة . 

 تسجيل بعض األسئلة عىل السبورة والتعقيب عليها . 

 : فيقتيض التعامل مع إجابات الطلبة اأم

 ا يشء من الخطأتقبل إجابات الطلبة وإن كان فيه . 

  ليك ينظم إجابتهلب الفرص املالمئة للطاإعطاء . 

 تشجيع الطالب عىل إكامل إجابته . 

 عدم السامح ألي كان باالزدراء بإجابة أي طالب . 

 إرشاك أكرب عدد ممكن يف اإلجابة عن السؤال . 

 2007عطية، . (رة والتعقيب عليهاتسجيل اإلجابات املهمة عىل السبو(  

 . عزيزمهمة الت .6

التعلم عىل ًعد التعزيز عامالً مهام من عوامل التعلم فقد شددت الكثري من نظريات ي

التعزيز ملا له من أثر يف تثبيت التعلم، وإثارة دافعية املتعلم وضـامن اسـتمرارها يف املوقـف 

التعليمي لذلك شكل التعزيز مهمة ذات أهمية كبرية يف تنفيـذ الـدرس فـالتعزيز ينبغـي أن 

ـا، وأن مـيـارس بطريـقـة فعاـلـة تنـسـجم وطبيـعـة املتعلـمـني يـكـون ّ عـمـالً مخطـطـا ـلـه هادـف ً ً

ًوخصائصهم، وغالبا ما يكون التعزيز معنويا، وقد يكون تعزيزا داخليا يحصـل عليـه املـتعلم ً ً ً 
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ً مبجرد معرفته أن استجابته كانت صحيحة، وأنه أنجز شيئا ذا قيمة، وقد يكـون خارجيـا يحصـل عليـه مـن  ً

 . خرين وله أكرث من أسلوباآل

 فيـك، ممتـاز، ومثـل هـذا الـلــهأحسنت، بارك : قول املدرس للطالب: األسلوب اللفظي مثل - أ

حصـل فإنـه  ن ذلـك إذا مـاًال يطلق جزافا لجميع الطالب عىل حد سـواء ألالتعزيز يجب أن 

 . سيفقد التعزيز غرضه

ً كهـز الـرأس تعبـريا عـن الرضـا وهو ما يحصـل باإلميـاءات واإلشـارات: األسلوب غري اللفظي - ب ّ

 .واالستحسان، والتعبري بتقاسيم الوجه عن صحة استجابة الطالب والقبول بها

ويف هذا اإلطار ينبغي التنبيه عىل أن الطلبة ذوي القدرات الضعيفة أكرث حاجـة إىل التعزيـز مـن سـواهم؛ 

اء حتـى يعـزز اسـتجاباتهم إمنـا عليـه مراعـاة وعىل املدرس أن ال ينتظر من هؤالء استجابة متاثل استجابات األذكيـ

 .الفروق الفردية يف عملية التعزيز

 .مهمة استعامل الوسائل والتقنيات التعليمية .7

ّمن سامت التدريس الفعال إرشاك أكرث من حاسة يف عملية التعلم وإذا ما أراد املدرس أن يكون 

 مـن حاسـة يف العمليـة التعليميـة وتعـد ّتدريسه فعاالً فعليه أن يبحث عن الوسـائل التـي ترشك أكـرث

الوسائل التعليمية من أهم العوامل التي تسهم يف إثارة املتعلم وإرشاك حواسـه يف الـتعلم لـذلك عـىل 

 : املدرس

 : أن يحسن اختيار الوسائل التعليمية بحيث تكون - أ

 ذوات صلة باملادة التعليمية وأهداف تعليمها. 

 سهلة االستعامل واإلدامة . 

  األجزاء جذابةواضحة. 

 قليلة التكاليف. 

 متوافرة. 

 أمنية االستعامل. 

 صالحة للعمل . 

 مستلزمات استخدامها متوافرة. 

 : ًأن يكون ملام برشوط استعامل الوسيلة التعليمية املتمثلة باآليت - ب

 تهيئة مستلزمات استعامل الوسيلة . 
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 تحديد املوقف الذي تستخدم فيه الوسيلة يف أثناء الدرس. 

 الوسيلة والتأكد من صالحيتها قبل تنفيذ الدرستجربة  . 

  ال يف املوقف الذي يقتيض ذلك إعدم استخدام الوسيلة. 

 عدم عرض أكرث من وسيلة يف آن واحد ليك ال يتشتت انتباه الطلبة . 

 نتهاء الغرض من استخدامهارفع الوسيلة حال ا . 

 تدريب الطلبة عىل استخدامها . 

 متكن الجميع من االستفادة من الوسيلة املعروضةتنظيم قاعة الدرس بطريقة  . 

 االهتامم  بطريقة حفظ الوسيلة وأدواتها . 

من بني مهامت التدريس مهمة إدارة املشكالت التي ميكـن أن  :مهمة إدارة املشكالت الصفية .8

 مـع مـا يحصـل مـن مشـكالت صـفية، وان تحصل يف أثناء الدرس فاملـدرس يجـب أن يحسـن التعامـل

 بطريقة تربوية مالمئة، وقبل ذلك كله يجب عليه أن يعرف مصادر املشكالت الصـفية، ويعمـل يعالجها

 : عىل تالفيها والقضاء عليها قبل وقوع تلك املشكالت ولعل من بني تلك األسباب

 ضعف التفاعل بني املدرس والطالب وشعور الطلبة بامللل والسأم. 

 شعور بعض الطلبة بعدم التمكن من املادة. 

 م قدرة الطلبة عىل مسايرة املدرس يف أثناء التدريس بسبب رسعة املدرسعد . 

 أسباب نفسية تتصل بشخصية الطالب . 

 ضعف إدارة املدرس، وضعف متابعته الطلبة. 

 اإلدارة التسلطية التي يتبعها املدرس . 

 عدم متكن املدرس من املادة التعليمية . 

 سوء تخطيط املدرس . 

 رسعة انفعال املدرس . 

 افتقار طريقة التدريس إىل ما يشد انتباه الطلبة . 

 افتقار التدريس إىل ما هو جديد أو جذاب. 

 وانعدام روح التعاون بينهم الطلبة عدم تجانس . 

 شعور الطلبة باإلحباط وضعف استعدادهم للتعلم . 
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 وعىل املدرس يف هذا اإلطار أن يحـدد نـوع املشـكلة؛ فهنـاك مشـكالت عاديـة ميكـن معالجتهـا

ًبشكل غري مبارش كالغفلة وعدم االنتباه، وهناك مشكالت أخرى تستدعي تدخالً مبارشا كإجابة الطالب 

ًمن دون استئذان، أو رفع األيـدي مصـحوبا بالصـياح بكلمـة نعـم أو أسـتاذ، أو االنشـغال عـن الـدرس 

. ة يف معالجتهـابقضايا جانبية، وهناك مشكالت حادة تستدعي تدخل املدرس ورمبا إرشاك إدارة املدرسـ

ًوعىل املدرس أن يكون دقيقا يف منع وقـوع املشـكالت أوالً ويف معالجـة مـا يقـع منهـا بطريقـة مالمئـة 

 . ًوعليه أن ال يكون سببا يف وقوع هذه املشكالت

، من املهامت املهمة يف تنفيذ التدريس مهمة توزيـع مهمة توزيع الوقت بني فعاليات الدرس .9

س ـلـذلك ـعـىل اـملـدرس أن يحـسـن توزـيـع الوـقـت ـبـني املقدـمـة، والـعـرض، الوـقـت ـبـني فعالـيـات اـلـدر

واالستنتاجات، وخالصة التدريس، واألنشطة والتدريبات ويعطي كل خطوة الوقت املحدد وال يجـوز ان 

تستحوذ فعالية من فعاليات الدرس عىل الوقت املخصص للدرس عـىل حسـاب الفعاليـات األخـرى ألن 

تج التعلم وإرباك يف فعاليات الدرس يشـعر الطلبـة بعـدم اسـتفادتهم مـن ذلك سيؤدي إىل خلل يف نوا

وإمنـا ط ترص عىل تنفيذ الـدرس فقـومن الجدير بالذكر أن مهمة توزيع الوقت ال تق. الدرس كام ينبغي

 إذ ينبغـي عـىل املـدرس توزيـع ثنا عنهـامتتد إىل توزيع محتوى املنهج عىل الخطة السـنوية التـي تحـد

 عىل أشهر السنة الدراسية بطريقة تأخذ بعني االعتبار كمية املادة، ومسـتوى صـعوبتها، مفردات املنهج

 .  والوقت الالزم لتدريسها، والعطل واملناسبات الرسمية التي تتخلل أشهر السنة الدراسية

 مهمة التقويم يف التدريس: ًابعار

كـن تحديـدها والحكـم التدريس عملية هادفة ال بد لها من نتـائج ولكـن هـذه النتـائج ال مي

عليها ما مل تخضع إىل عملية قياس وتقويم لذلك تعد عملية التقويم مـن مهـامت التـدريس املهمـة 

 فالتدريس يبدأ بالتقويم، ويسـتمر بـالتقويم، وينتهـي التي يجب أن تكون مالزمة لعملية التدريس 

ا، وميـارس التقـويم يف أثنـاء تقـويم ملعرفـة النقطـة التـي يبـدأ منهـبالتقويم، فاملدرس يبدأ بعمليـة 

ّالتدريس ليتعرف مستوى التقدم الذي يحرزه الطلبة، وتقوم نواتج التدريس ليعرف مسـتوى تحقـق 
أهداف التدريس وعىل هذا األساس هناك تقويم قبيل، وتقـويم بنـايئ مسـتمر يقـدم تغذيـة راجعـة 

 ويم عنـد التقـويم النهـايئ إمنـاللمدرس واملتعلمني، وتقويم ختامي أو نهايئ وال تتوقـف عمليـة التقـ
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ًا يًوبناء عىل ما تقدم فإن التقويم يعد ركنـا أساسـ. ًيعتمد أساسا للتحسني والتطوير  يف عملية التدريس

تـدريس قابلـة المن أركان التدريس وتـتجىل أهميـة التقـويم بـدوره يف تحسـني األداء وجعلـه عمليـة 

جية تظهر جوانب الكفاية والقصور يف العمل التـدرييس للتطوير لكون التقويم عملية تشخيصية   وعال

 . وبها ميكن تصحيح مسار العملية التعليمية، ومعالجة صعوبات التعلم

ًومبا أن التقويم يقوم عىل القياس يجب عىل املدرس أن يكـون ملـام بـأدوات القيـاس املختلفـة 

ئصها وأسس بناء كل نوع منها، ورشوطها، ًمتمكنا من بنائها ال سيام االختبارات املدرسية وأنواعها وخصا

ًقادرا عىل وضع معايري التصحيح أو مفـاتيح اإلجابـة، وتبويـب النتـائج وإىل جانب ذلك يجب أن يكون 

 . وتفسريها يف ضوء أهداف عملية التقويم نفسها

 صفات املدرس الناجح يف التدريس

 : يتسم املدرس الناجح يف التدريس مبا يأيت

 ه وماله صلة بها ومعرفة كل ما طرأ عليها وأفضل املصادر ذوات الصلة بهاالتمكن من مادت . 

 تفهم الطلبة ومعرفة خصائصهم، وميولهم، واتجاهاتهم واستعداداتهم . 

  ـقـوة الشخـصـية، وانرشاح  اـلـنفس، وـسـعة الـصـدر، ورسـعـة البديـهـة، وـحـدة اـلـذكاء، وـقـوة

 .تزان االنفعايلاملالحظة، وقوة الحجة والربهان، وسعة الثقافة، واال

  ،ـه املعرفـيـة واألدائـيـة ومعرـفـة مـهـامت الـتـدريس اـلـتمكن ـمـن مـهـارات الـتـدريس وكفاياـت

 .ومسؤولياته

  احرتام الوقت وحسن استغالله لتحقيق أهداف التدريس، وعدم التجاوز عـىل أوقـات راحـة

 . الطلبة

 همسن عالقته مع طلبته واحرتامه آراءح . 

 ـة ـبـني الطلـبـة يف إرشاكـهـم  ، واألـسـئلة الـتـي يطرحـهـا، وتـقـدير عالـمـاتهم،  يف اـلـدرسالعداـل

 . واهتاممه بهم، وطريقة التعامل معهم

 ن يطابق فعله قوله وال تتقاطع أفعاله مع أقوالهأالقدوة يف األخالق و . 

 التسامح والتعاون مع الطلبة ومساعدتهم يف بلوغ أهداف التعلم . 
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 جال التدريس واملادة التي يدرسها متابعة ما يحصل من مستحدثات واتجاهات يف م. 

  اإلطالع عىل تجارب اآلخرين من املدرسني والتزاور مع أقرانه مـن املدرسـني الـذين يدرسـون

 . املادة نفسها

 سالمة اللغة ووضوح الصوت . 

 االبتعاد عن أساليب التعنيف واإلهانة للطلبة . 

 ظامالحرص واإلخالص والحامس يف أداء الواجبات وااللتزام بالن . 

 تنويع األنشطة وأساليب التدريس ومراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني . 

 االهتامم بجميع جوانب شخصية املتعلم وعدم قرص االهتامم عىل الجانب املعريف . 

 إرشاك الجميع يف الدرس بطريقة تتسم بالعدالة والفاعلية . 

 ها املتعلمون التي يعيش في مادة التعلم والواقع أو البيئةالربط بني. 

  جعلها ذات معنى عند املتعلمالجانب العميل التطبيقي للامدة و باالهتامم. 

 الحرص عىل أن يكون شخصية محبوبة، محرتمة من املتعلمني واإلدارة املدرسية واملجتمع. 

 أن يكون له دور يف تطوير املنهج. 

 ًأن يكون عمله مخططا له يؤدي إىل أهداف محددة. 

 لتدريستصنيفات طرائق ا

لقد حظيت الطبيعة اإلنسانية ومكوناتهـا بـاهتامم الكثـري مـن الفالسـفة الـذي انعكـس يف 

ظهور العديد من الفلسفات والنظريات الرتبوية التـي اختلفـت بـدورها يف تفسـري عمليـة الـتعلم 

 ومن قوانني التعلم مام أدى إىل ظهور العديد من طرائق التدريس وكيفية حصولها وظهور العديد 

تربويـة  ذلك ألن لكل فلسفة، أو نظرية ؛الكم والنوعحصول تطور كبري يف تلك الطرائق من حيث 

ًرأيا يف العملية التعليمية وطرائق التدريس، وما يجب أن تكون عليه ودور املعلـم واملـتعلم فيهـا، 

يـة تشدد عـىل املـتعلم وتؤكـد دوره يف العملن أأن الطريقة يجب فهناك نظريات واتجاهات ترى 

الدراسـية وتؤكـد دورهـا يف العمليـة التعليمية وهنـاك مـن يـرى أن تشـدد الطريقـة عـىل املـادة 

 التعليمية وما عىل الطالب إال تلقيها وحفظها واسرتجاعها عند الطلب، وهناك من يرى أن الطريقة
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طرائـق الجيدة هي التي تهتم بالتفكري وتوليد األفكـار وحـل املشـكالت ونجـم عـن كـل اتجـاه ظهـور 

 . تدريس معينة تنسجم مع الرؤية الفلسفية والنظرية الرتبوية التي تستند إليها تلك الطرائق

ًهذه الطرائق واإلحاطة بها وضعت تصنيفات عديدة تبعا لألسـاس الـذي يقـوم وألغراض دراسة 

ني عليه التصنيف إذ ال يوجد تصنيف واحد متفق عليه من جميع املعنيـني بطرائـق التـدريس، ومـن بـ

 : التصنيفات التي أشارت إليها األديبات يف طرائق التدريس ما يأيت

 . تصنيف طرائق التدريس عىل أساس املحور الذي تدور حوله الطريقة .1

ًاعتمد هذا التصنيف املحور الذي تدور حوله الطريقة أساسا لتصـنيف طرائـق التـدريس وعـىل 

 : هذا األساس فإن طرائق التدريس تصنف إىل

ريس تدور حول املعلم ويكون زمام املبـادأة فيهـا بيـد املعلـم وتشـدد عـىل حشـو طرائق تد -أ 

أذهان املتعلمني باملادة الدراسية مثل طريقة املحارضة والتلقني وجميـع الطرائـق التـي تسـري 

 . باتجاه واحد

طرائق تدريس تدور حول املـادة نفسـها وتضـم طرائـق التـدريس الخاصـة بـاملواد الدراسـية  -ب 

يس القراءة، وطريقة تـدريس التعبـري، وطريقـة الـنص يف تـدريس قواعـد اللغـة كطريقة تدر

 . العربية

ًطرائق تدريس تتمركز حول املتعلم ويكون املتعلم فيها مشـاركا فـاعالً يف العمليـة التعليميـة  -ج 

ـل ـاس، : مـث ـة القـي ـتقراء، وطريـق ـة االـس ـة، وطريـق ـة املناقـش ـكالت، وطريـق ـل املـش ـة ـح طريـق

 . واالكتشاف وغريها

 .تصنيف طرائق التدريس عىل أساس نوع التنفيذ .2

ًاعتمد هذا التصنيف الشكل الـذي تنفـذ بـه الطريقـة أساسـا لتصـنيف الطرائـق وعـىل أساسـه 

 : صنفت طرائق التدريس إىل

  طرائق اإللقاء تضم كل طريقة يكون التدريس فيها بأسلوب اإللقاء والتلقي مبعنـى أن يكـون

ًالب متلقيا كام هو الحـال يف طريقـة املحـارضة غـري املدعومـة ًفيها املدرس ملقيا، ويكون الط

 . بالوسائل التعليمية

  طرائق حسية تضم كل طريقة تقدم بها املعلومات مدعومة بالوسائل الحسية مبا فيها طريقة

 . املحارضة املدعومة بالوسائل الحسية
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  ام هـو الحـال يف طريقـة  فيها التعلم باملامرسة العملية، كـيتمطرائق عملية تضم كل طريقة

 . املرشوع

  ـالحوار واالـسـتجواب كالطريـقـة ـا ـب ـتعلم فيـه طراـئـق الـحـوار تـضـم الطراـئـق الـتـي يـجـري اـل

 . السقراطية، واملناقشة

  فيهـا الـذهن مـن فينتقـلًطرائق االستقراء  وهي الطرائق التي يكون فيها االستدالل صـاعدا 

 . الجزئيات إىل الكليات مثل الطريقة الهربارتية

 ًفيها الذهن من الكليات  فينتقلطرائق القياس وتضم الطرائق التي يكون فيها االستدالل نازال 

 . إىل الجزيئات كالطريقة القياسية واملنظامت املتقدمة

  الطرائق التنقيبية أو التكشفية وتضـم الطرائـق التـي تعتمـد عـىل نشـاط املـتعلم الـذايت وقدرتـه عـىل

 . ثل طريقة االكتشاف، واالستقصاءاالكتشاف والتقيص والتنقيب م

 . تصنيف طرائق التدريس عىل أساس االهتامم بنشاط املتعلم .3

ًاعتمد هذا التصنيف دور املعلم ونشاطه يف التعلم أساسا لتصنيف طرائق التدريس وقد صنفت 

 : الطرائق مبوجب هذا التصنيف إىل

 طرائق تدريس ال تهتم بنشاط املتعلم مثل طريقة املحارضة . 

  ،طرائق تدريس يجري فيها تفاعل لفظي بني املدرس واملتعلم مثل طريقة املناقشة والتسـميع

 . واالستجواب

 تهتم باسـتخدام تفكـري الطالـب يف تحصـيل املعرفـة مثـل الطريقـة القياسـية طرائق تدريس 

 . والطريقة االستقرائية

 ليمية، وإثارة تفكريه طرائق تدريس تهتم بإرشاك الطالب يف البحث عن حلول للمشكالت التع

يف اكتشاف الحقائق وحل املشكالت مثل طريقة املرشوع، وطريقة حـل املشـكالت، وطريقـة 

 . االكتشاف، وطريقة االستقصاء

 طرائق تدريس تهتم بنشاط الطالب يف استخدام التقنيات أو الدراما االجتامعية يف عملية الـتعلم مثـل :

 . يل األدوارطريقة النمذجة ، واملحاكاة وطريقة متث

 التعليميـة، واملوديـوالت طريقـة الحقائـب: ملـتعلم الـذايت مثـلطرائق تدريس تهتم بنشاط ا 

 . م املربمج، والتعلم عن بعديالتعليمية، والتعل
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 . تصنيف طرائق التدريس عىل أساس نوع النشاط املستخدم يف التدريس .4

 فيه الطريقة وتصنف الطرائق عـىل ع املامرسة أو املجال الذي تستخدمويعتمد هذا التصنيف ن

 : هذا األساس إىل

  طرائق تدريس وهي ما يستخدم يف تدريس املواد النظريـة ويكـرث اسـتخدامها يف املؤسسـات

 .التعليمية كاملحارضة، واملناقشة، وحل املشكالت

  طرائق تدريب   وهي ما يستخدم يف التعليم املهنـي وتضـم الطرائـق التـي يسـودها الطـابع

 .  كطريقة املرشوعالعميل

 .تصنيف طرائق التدريس عىل أساس عدد املتعلمني .5

لتصنيف طرائق التدريس ومبوجبـه تصـنف طرائـق ًاعتمد هذا التصنيف أعداد املتعلمني أساسا 

 : التدريس إىل

  طرائق التدريس الجمعي وتضم طرائق التدريس التي يستفيد منها عدد كبـري مـن املتعلمـني

 .  الجامعيةكاملحارضة، واملناقشة

  طرائق التدريس الفردي تضـم الطرائـق التـي يسـتفيد منهـا مـتعلم واحـد أو مجموعـة مـن

التعليمـيـة، واملودـيـوالت التعليمـيـة حـيـث ـيـتعلم ـكـل ـعـىل ـحـدة مـثـل الحقاـئـب املتعلـمـني ب

 . والتعليم املربمج

 . قوم عليهتتصنيف طرائق التدريس عىل أساس االتجاه الرتبوي الذي  .6

ًتصنيف االتجاه الرتبوي الذي تستند إليه الطريقة أساسا لتصنيف طرائق التـدريس اعتمد هذا ال

 : ومبوجبه صنفت طرائق التدريس إىل

  تأسس عىل الفلسفة التقليدية التي تنظر إىل املـتعلم عـىل تطرائق العرض تضم الطرائق التي

 واجـب املعلـم مـنأن ٍأنه مجرد متلق غري قادر عىل البحث وتحصيل املعرفة بنفسـه، وتـرى 

 املتعلم تلقي املعارف مـن  عىلتزويد املتعلم باملعارف ملا لها من قيمة يف حد ذاتها، وترى أن

: املعلم من دون أن يكلف نفسه يف البحث  عنها والطرائق التي تصنف ضمن هذه املجموعة

 . طريقة املحارضة، أو اإللقاء، طريقة القصة، وطريقة املناقشة

 م الطرائق التـي تسـتند إىل االتجـاه التكشـفي الـذي ينبـع مـن طرائق االكتشاف تض

يف عمليـة الـتعلم مـن ًالفلسفة الحديثة للرتبية التي ترى أن يكـون املـتعلم إيجابيـا، 

 ـخـالل اـعـتامده ـعـىل نفـسـه يف البـحـث ـعـن املعرـفـة، أـمـا دور املعـلـم فـهـو التوجـيـه 
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اجامتية، والرتبية التقدميـة التـي تـدعو إىل واإلرشاد والتشجيع ويتجىل هذا االتجاه يف الفلسفة الرب

املعرفة من مصادرها املتعددة ألن اكتشاف املتعلم للمعرفـة تدريب املتعلم عىل أسلوب البحث عن 

ومـن الطرائـق التـي تنـدرج تحـت . ًيجعله أكرث فهام لها، وأكرث قدرة عىل استخدامها يف حياته اليومية

 . طريقة االكتشاف، وطريقة املرشوعطريقة حل املشكالت، و: هذه املجموعة

  طرائق التعلم الذايت تضـم هـذه املجموعـة الطرائـق التـي يقـوم املـتعلم مبوجبهـا باكتسـاب

 ًاملعلومات معتمدا عىل نفسه من دون عون مبارش من املـدرس أي أنـه يعلـم نفسـه بنفسـه

يـة، والتعلـيم التعليميـة، وطريقـة املوديـوالت التعليمطريقـة الحقائـب : ومن هذه الطرائق

 . املربمج

 . تصنيف طرائق التدريس عىل أساس مدى مشاركة املتعلم فيها .7

ًيف هذا التصنيف اعتمد مستوى مشاركة املتعلم يف العمليـة التعليميـة أساسـا لتصـنيف طرائـق 

 : التدريس وهي عىل هذا األساس صنفت إىل

 : طرائق تدريس يتسم دور املتعلم فيها بالسلبية مثل -أ 

 حارضةطريقة امل. 

 يعطريقة التسم. 

 : ًتدريس يكون فيها دور املتعلم إيجابيا لكنه ال يرتقي إىل املستوى النشط وهي طرائق  -ب 

 طريقة املناقشة. 

 طريقة الحوار. 

ًطرائق تدريس يكون دور املتعلم فيها نشيطا غري أنه ليس رئيسا مثل -ج  ً: 

 الطريقة االستقرائية. 

 الطريقة القياسية. 

 : ً، وأكرث اعتامدا عىل نفسه مثلرئيس دورالمتعلم لفيها طرائق تدريس يكون  -د 

 طريقة االكتشاف. 

 طريقة االستقصاء. 

 طريقة املرشوع. 

 طريقة حل املشكالت. 
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 طريقة الوحدات. 

 :ًتدريس يتعلم فيها املتعلم ذاتيا مثلطرائق  -ه 

 التعليميةطريقة الحقائب . 

 طريقة املوديوالت التعليمية. 

 طريقة التعليم املربمج. 

التصنيفات فمن الصـعب الحصـول عـىل تصـنيف جـامع شـامل لجميـع طرائـق ومهام تعددت 

التدريس وملا كان الغرض األساس من تصنيف طرائق التدريس الـتمكن مـن دراسـتها وإحاطـة القـارئ 

بالقواسم املشرتكة بني كل مجموعة من هذه املجموعات سوف نتناول طرائق تـدريس املـنهج يف إطـار 

 : من زاوية عامل الحداثة والقدم فنقسم  طرائق التدريس عىل مجموعتنيالنظرة إليها 

طرائق التـدريس القدميـة كاملحـارضة، واالسـتجواب والتسـميع، واملناقشـة واالسـتقرائية، : األوىل

 .والقياسية

طرائق التدريس الحديثـة كاالكتشـاف، وحـل املشـكالت، واملرشوع، والعصـف الـذهني : الثانية

 . ا سنتناوله يف الفصول الالحقة من هذا الكتابوغريها، وهذا م
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 الفصل العارش

 طرائق التدريس 
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 طرائق التدريس القدمية
إن املقصود بطرائق التدريس القدمية هي تلك الطرائق التي شاع اسـتخدامها يف التـدريس أكـرث 

وهـذا ال يعنـي عـدم . من غريها واستخدمها املعلمون منذ زمن قديم يعود إىل ما قبل القرن العرشيـن

ًستخدام هذه الطرائق حديثا، أو عدم صالحيتها للتدريس بل إنها ما زالت تستخدم يف التدريس وتعـد ا

ًأكرث فعالية يف مواقف تعليمية معينة من غريها من طرائق التدريس الحديثـة، ومـن طرائـق التـدريس 

 :ًاملدرسون قدميا وشاع استخدامها يف حلقات التدريسالتي عرفها 

 طريقة املحارضة. 

 ريقة التسميعط. 

 طريقة املناقشة. 

  القياسية(طريقة االستنتاج( 

  االستقرائية(طريقة االستقراء( 

 .وفيام يأيت عرض لكل من هذه الطرائق وخطواتها وميزاتها وعيوبها

 طريقة املحارضة: أوالً

، من أقدم طرائق التدريس التـي عرفتهـا حلقـات التـدريستعد طريقة املحارضة 

 املدرسني ال سيام يف املستويات التعليمية املتقدمـة، وتكـاد أن تكـون ًوأكرثها شيوعا بني

وتصـنف .  حتـى يومنـا هـذاًالطريقة األوفر حظـا يف االسـتعامل يف التـدريس الجـامعي

طريقة املحارضة من بني طرائق التدريس التقليديـة غـري أن هـذا ال يعنـي أنهـا مل تعـد 

يادي املدرسني منها بل إنها ما زالت تعد مهمة أو غري فعالة يف التدريس وينبغي نفض أ

رضورية وأكرث مالءمة للكثري من املواقف واملـواد التعليميـة بحيـث ال ميكـن االسـتغناء 

 الرتبوية التي تؤكد دور املعلـم عنها فضالً عن أنها تستجيب لرؤية الكثري من الفلسفات

ثـري مـن الفلسـفات الرتبويـة فـإذا علمنـا أن الكواملادة التعليمية يف املناهج التعليمية، 

 مشاعر تشدد عىل تزويد املتعلمني بالقيم األخالقية وغرسها يف نفوس املتعلمني، وتوجيه

 التالميذ نحو تلـك القـيم وتحبيبهـا إلـيهم فـإن طريقـة املحـارضة رمبـا تعـد األفضـل يف

 ً حظـا يفإثارة املشاعر وغرس القيم فضالً عن دورها يف التوضيح واإلفهام، وكونها األوفر 
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ة الدراسـة لـذلك تبقـى طريقـة املحـارضة مـن بـني هج، وزيادة عدد املتعلمني يف قاعـمعالجة طول املن

 املواد العلمية والعملية ستغني عن بعض أساليبها حتى مدرسوالطرائق املستعملة يف التدريس وقد ال ي

 ).2006عطية، (

 مفهوم طريقة املحارضة

ض شـفهي مسـتمر للخـربات واملعـارف واآلراء واألفكـار يقدمـه  املحارضة بأنها عرعرفت طريقة

 ويكـون دور .املدرس للطلبة من دون مقاطعة أو استفسار إال بعد االنتهاء منه إذا سمح املدرس بـذلك

املتعلمني فيها التلقي واالستامع، والفهم وتدوين املالحظـات، ولـيس لهـم توجيـه أي سـؤال مـا مل ينتـه 

 .ذن املدرس بذلكعىل األقل انتهاء جزء محدد منه وأ العرض كامالً، أو املدرس من اإللقاء أو

ويف ضوء هذا املفهوم فإن الطالب يف هذه الطريقة سلبي وال يتعدى دوره االستامع والتلقي أما 

 .املدرس فهو محور العملية التعليمية ومركزها

 تسري باتجاه واحد من املـدرس ومن أبرز ما مييز طريقة املحارضة أن العملية التدريسية مبوجبها

إىل الطلبة ويفرتض أن تنتهي بعملية تقويم الغرض منها الكشف عن مدى استيعاب الطلبة للامدة التي 

ً مسـبقا ثـم يلقيـه عـىل الطلبـة يف قاعـة ألقيت عليهم؛ فاملدرس مبوجب طريقة املحارضة يعـد الـدرس

د يسـمح للطلبـة بتوجيـه أسـئلة بعـد انتهـاء ًالدرس، وقد يكون اإللقاء مستمرا طوال مدة الـدرس، وقـ

 : لذا فإن هذه الطريقة تتطلباإللقاء؛

  املدرس عىل استيعاب املادة والتمكن منها واإلحاطة بجميع جزئياتهاقدرة . 

 قدرة الطالب عىل اإلصغاء واالستيعاب ملا يلقى عليه. 

 عىل املتابعة وتدوين املالحظاتقدرة الطالب . 

لقدرات ال تتوافر لدى الكثري من الطالب ال سيام يف مراحل التعليم األوليـة وملا كانت مثل هذه ا

ً شيوعا منه يف مراحل التعلـيم املحارضة يف املستويات املتقدمة ال سيام الجامعية أكرثفقد كان استخدام 

 .وفيام يأيت مخطط ميثل مسار التعليم بطريقة املحارضة بأسلوبها التقليدي. يادنال
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 أساليب طريقة املحارضة

 :خدم طريقة املحارضة بأساليب مختلفة هيأن تستميكن 

 مبوجب هذا األسلوب يقوم املدرس بإلقاء املعلومات التـي يتضـمنها .أسلوب اإللقاء املبارش املجرد )1

ر والطلبـة الكتاب، أو املقرر الدرايس عىل الطلبة بشكل مبـارش مـن دون االسـتعانة بـأي يشء آخـ

يستمعون إىل اإللقاء، ويدونون املالحظـات التـي يسـتمعون إليهـا، ثـم ينتهـي اإللقـاء أو العـرض 

ًاملجرد املبارش بامتحان قصري أحيانا، أو بعض األسئلة التي يلقيها املدرس عىل بعض الطلبة ملعرفـة 

 .ه عليهمؤمستوى استيعابهم ملا تم إلقا

 من أكرث هعد أكرث سلبية، وتعد حاسة السمع عنديذا األسلوب ويف ضوء ما تقدم فإن الطالب يف ه

 ً.حواس التعلم استخداما

 مبوجب هذا األسـلوب ال يكتفـي املـدرس .ري ا ملصحوب باستخدام السبورة والطباشأسلوب اإللقاء )2

ة مبجرد إلقاء املادة عىل الطلبة بل يلقي املادة ويكتبها أو يكتب النقاط األساسية منها عىل السبور

ك أكرث من حاسة يف عمليـة الية عىل األسلوب السابق ألنه يرشوبذلك فإن هذا األسلوب يتقدم فع

التعليم، فالطالب مبوجبه يسمع املعلومة منطوقة، ثم يقرؤها مكتوبـة عـىل السـبورة وعـىل هـذا 

 .األساس فإن هذا األسلوب يعد أكرث جدوى من األسلوب السابق

يف هـذا األسـلوب يقـوم املـدرس بتهيئـة . م املالحظـات املنظمـةأسلوب اإللقاء الـذي يتلـو تقـدي )3

 املحارضة وكتابتها أو طباعتها عىل أوراق بعـدد الطلبـة، يفاملالحظات األساسية أو املحاور الرئيسة 

 : ًوتقدميها إىل الطلبة قبل البدء باإللقاء، ثم يتناولها بالتفصيل تباعا ويتميز هذا األسلوب بأنه

 الرسالة عىلاالنتباه

موضوع املحارضة املدرس
 )الرسالة(

طريقة
 الاإليص

د أولفظي مجر
 لفظي مشفوع بالوسائل

استقبال الرسالة 
 من الطلبة

الرسالةفهمالرسالةتلخيصتعلم التعلم تقويم
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 .محاورها وعدم الخروج عن موضوعها  املبذول يفحارضة ويبقي الجهدينظم مسار امل −

  . املحارضة إىل أجزاء أو محاور يسهل استيعابها من الطلبةئيجز −

 يستخدم هذا األسلوب يف املواقـف التعليميـة ذوات الطـابع العمـيل أو .أسلوب اإللقاء والتوضيح )4

ب، ومبوجبـه راألجهـزة، أو إجـراء التجـاالتي تحتاج إىل وصف وتوضيح كام هو الحـال يف تشـغيل 

السابقة يف مثـل هـذه يقرتن العرض اللفظي باملحسوسات وبذلك يكون أكرث فعالية من األساليب 

ًاملواقف ومن الجدير بالذكر أن هذا األسلوب يعد رضوريا وقد ال ميكن االستغناء عنه يف الـدروس 

 .وات املختربيةالعملية أو الدروس التي تستخدم فيها األجهزة واألد

ًغالبا ما يسـتخدم هـذا األسـلوب مـن أسـاليب . أسلوب اإللقاء املدعوم بالشفافيات أو الساليدات )5

املحارضة يف تدريس املواد العلمية، أو توضيح املواقـف العمليـة، ومبوجبـه يقـرن املـدرس اإللقـاء 

املعروضـة مبعنـى أن بعرض الوسائل التعليمية كالشـفافيات، والسـاليدات فريافـق اإللقـاء الصـور 

ك حاسـة السـمع الـبرصي وبـذلك فهـو يرشاملحارضة تقدم بالعرض الشـفهي املصـحوب بـالعرض 

وحاسة البرص يف عملية التعلم وبذلك فإن التعليم به يكون ذا جدوى إلرشاكه أكرث مـن حاسـة يف 

 .تعلمعملية ال

دامـة التواصـل مـع الطلبـة، يلجأ املدرس إىل اسـتخدام هـذا األسـلوب إل. أسلوب اإللقاء واملناقشة )6

 ومبوجبه يزاوج املـدرس بـني اإللقـاء وإثارة دافعيتهم، والحصول عىل تغذية راجعة يف أثناء الدرس

 الطلبـة فيـه عندما ينتهي من تقديم الجـزء ينـاقشواملناقشة فيقدم محارضته عىل شكل أجزاء، و

  الطالب يف العملية التعليمية؛ملشاركةئهم حول كل جزء وبذلك يوفر فرصة ويسمح لهم بإبداء آرا

ٍفيعالج سلبية الطالـب يف املحـارضة ويحولـه مـن مجـرد متلـق إىل مشـارك وبـذلك فـإن الطالـب 

 .مبوجب هذا األسلوب يكون أكرث فاعلية من األساليب األخرى

 خطوات طريقة املحارضة

 بعـد إعـدادها مل تتفق األدبيات عىل خطوات محددة لطريقة املحارضة ولكنها يف الغالب تنفـذ

 :والتخطيط لها كام يأيت
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 األساسية التي تتأسس عليها الخطـوات الالحقـة يف املحـارضة فهـي تعد املقدمة الخطوة. املقدمة )1

يطل منه املدرس عىل موضوع مادة املحارضة، وهي السـبيل الـذي يسـلكه املـدرس املدخل الذي 

يف إثـارة الطلبـة، وتحفيـزهم نحـو تلقـي لتهيئة أذهان الطلبة لتلقي املعلومات ملـا لهـا مـن دور 

املحارضة األمر الذي يتأسس عليه نجاح املحارضة يف تحقيق أهدافها لذلك فإن املدرس الذي يريد 

ًأن يؤسس للنجاح يف محارضته يهتم كثريا باملقدمة ويعد لها ويختار أفضل األسـاليب التـي يقـدم 

 :بها ملحارضته وللمقدمة أكرث من أسلوب منها

  موضوع املحارضة باملعلومات السابقة التي اكتسبها الطلبة ولها صـلة باملوضـوع الجديـد ربط

 .وذلك بالتذكري بتلك املعلومات وإظهار الحاجة إىل ما يكملها يف الدرس الجديد

  طرح أسئلة مثرية تكمن إجابتها يف موضـوع املحـارضة وتوظيـف املحـارضة لإلجابـة عـن تلـك

 .األسئلة

 تاريخي، أو علمي والربط بينه وبني موضوع املحارضة أي اسـتخدام هـذا ٍعرض حدث جار، أو 

 .الحدث مدخالً للمحارضة

 يف البيئـة التـي يعيشـون فيهـا، طرح بعض املشكالت، أو الحاجات التي يتحسسـها املتعلمـون 

ًويشعرون بأنها تشكل تحديا لهم وأنهم بحاجة إىل حلها، أو إيجاد تفسري لهـا وإشـعارهم بـأن 

ك وغـري ذلـ). موضـوع الـدرس(ميكنهم البحث عنه يف املحارضة أو التفسري الذي يريدون الحل 

ً ابتكارها واعتامدها يف التقديم علـام بـأن لشخصـية املـدرس من األساليب التي ميكن للمدرس 

  .األسلوب يف تحقيق غاياته يف نجاح ا كبرياوسامتها أثر

يف رق ـهـذه الخـطـوة أغـلـب زـمـن الحـصـة تـسـتغ. ـعـرض املوـضـوع أو تناوـلـه ـبـالرشح والتوـضـيح )2

 ً:مراعياة يف هذه الطريقة فيها يقوم املدرس بعرض املادة املحارضة، وتعد الخطوة الرئيس

 االنتقال من الكل إىل األجزاء. 

 االنتقال من املحسوس إىل املجرد. 

 االنتقال من السهل إىل الصعب. 

 االنتقال من املعلوم إىل املجهول. 
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 ء املادةالرتابط بني أجزا. 

 الدقة العلمية. 

 توضيح ما به  حاجة إىل توضيح من مفاهيم ال سيام الجديد منها. 

 تعزيز معلومات الكتاب مبا هو جديد. 

 :وعىل املدرس يف هذه الخطوة أن يقوم باآليت

تجزئة موضوع املحارضة إىل أجزاء حسب املحاور الرئيسة لها ثم يتناول كـل جـزء مـن هـذه  .أ 

 .لتوضيحاألجزاء بالرشح وا

 من األجزاء لغـرض تقـويم مـا تعلمـه الطلبـة، والتـزود طرح أسئلة تقوميية يف نهاية كل جزء .ب 

 .بالتغذية الراجعة

االستعانة بالوسائل املعينة التي تسهم يف تسهيل التعلم وتثبيته يف أذهان الطلبة وقـد تكـون  . ج 

 :هذه الوسائل

  بعينهاأشياء. 

 مناذج أشياء. 

 ًصورا، أو رسوما ً. 

 عينات. 

 من املتعلم للامدةً فهام أرسع، وأعمقأو غري ذلك مام يوفر. أمثلة لفظية . 

 عىل أن تكون لغة املحارضة سليمة واضحة خاليـة مـن األخطـاء والرتاكيـب الغامضـة أن يحرص. د

 .ة األدب وعىل املدرس مراعاة ذلكغ؛ فلغة العلم غري ل وطبيعة املوضوعمالمئة ملستوى الطلبة

وأيـن يـن يصـمت، قن فنونـه فيعـرف أيـن يرفـع صـوته، وأأن يحسن اإللقاء ويـتعىل املدرس .هـ 

 يسرتسل، وملن يوجه السؤال، وكيف يوزع نظراته، وكيف يستخدم لغة الجسم وأينيستفهم، 

 .يف تدعيم الرتاكيب اللفظية إلحداث األثر املطلوب يف املتلقي

ن تعلـو وجهـه االبتسـامة واإلنرشاح أن يطعم مناخ محارضته بيشء مـن الفكاهـة واإلنرشاح، وأ. و

 .لتوفري بيئة نفسية مالمئة للتعلم وتخفيف عبء املادة واإللقاء عن املتعلمني

ًمـا عـىل الـربط بـني ًإن املدرس يجب أن يحـرص حرصـا تا. الربط بني أجزاء املادة )3

 زاء مادة املحارضة، وأن ينظم املعلومات ويسخرها بطريقة تؤدي إىل املفـاهيم أج
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ال تـنرصف أذهـان الطلبـة إىل بعـض ي يريد الوصول إليها، أو األهداف التي يريـد تحقيقهـا بحيـث الت

املحاور وإغفال األخرى، وهـذا يعنـي حـرص املـدرس والتزامـه بالتسلسـل املنطقـي يف عـرض املـادة يف 

 .تصميم خطة املحارضة وتنفيذها

 أجزائهـا تـأيت مرحلـة االسـتنتاج بعـد عـرض املـادة والـربط بـني. االستنتاجات واستخالص النتـائج )4

واستخالص النتائج فيقوم املدرس باستخالص األمور العامة، والنقاط األساسـية الـواردة يف موضـوع 

للطلـبـة يف االـسـتخالص واالـسـتنتاج ًاملـحـارضة، ويفـضـل يف ـهـذه الخـطـوة أن يعـطـي اـملـدرس دورا 

 .إليهاوتحديد املفاهيم أو املبادئ املقصودة أو التي يراد الوصول 

م مرحلـة التقـويبعد تقديم املادة والربط بني أجزائها واسـتخالص األساسـيات فيهـا تـأيت . التقويم )5

أهداف املحارضة، ويكون التقويم عن طريق أسئلة صـفية أعـدت ملعرفة ما تم إنجازه عىل طريق 

 تتنـاول ًمسبقا حول املوضوع الذي تم إلقاؤه، وقد تكون هذه األسئلة عامـة شـاملة، أو تفصـيلية

استيعاب الطلبـة وفهـم املوضـوع وقـد تسـتحدث غرض معرفة مستوى لملوضوع جميع جزئيات ا

 .بعض األسئلة يف ضوء املعطيات أو تعدل األسئلة السابقة لتالئم متطلبات املوقف

بعد االنتهاء من عملية التقويم ينتهـي الـدرس بخالصـة يفضـل أن تكتـب عـىل . املحارضةخالصة  )6

ً التي تشـكل محتـوى املـادة لجعـل املـادة أكـرث ثباتـا يف أذهـان لعنارص الرئيسةالسبورة تتضمن ا

 :ويشرتط يف هذه الخالصة أن تتسم . الطلبة

 .باإليجاز −

 .ة والوضوحالصياغودقة  −

 فرصة للطلبة لتلخيص مـا دار يف الـدرس لـيك يشـعروا بـأنهم تعلمـوا أن يعطي املدرسويفضل 

ًوأنجزوا شيئا مطلوبا ً. 

 درس إلنجاح املحارضةيلزم املما 

 :ليك يجعل املدرس محارضته ناجحة يف التدريس عليه مراعاة ما يأيت

ه، عن طريق التنويـع ئد انتباه الطالب وجذبهم إليه يف بداية الدرس ويف أثناأن ميتلك قدرة عىل ش .1

ث ال ، وحركات الجسم، واختيار املواقف املالمئـة لطـرح أسـئلة مثـرية بحيـالهادف لنرباته الصوتية

 .يعطي فرصة للطالب فيرشد ذهنه وينرصف إىل أمور خارج إ طار موضوع املحارضة
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 .االستعداد التام للمحارضة، واإلحاطة التامة مبوضوعها وماله صلة بها .2

 .االستعانة بالوسائل التعليمية املساعدة ذوات الصلة باملوضوع .3

 .لسبورةتبويب املحارضة يف محاور رئيسة وكتابة هذه املحاور عىل ا .4

 .الحرص عىل تقديم ما هو جديد وعدم االكتفاء مبادة الكتاب املدريس .5

 .جعل الطلبة يف حالة انتباه دائم وانتظار حل ملشكلة أو طرح سؤال يحتاج إىل إجابة .6

 .التأين يف اإللقاء وإعطاء فرصة للطلبة الستيعاب ما يلقى، وتدوين املالحظات .7

 . التهيب لخلق مناخ نفيس مريح مشجع عىل التعلمالتمتع بالفكاهة وانرشاح النفس وعدم .8

اختبار مدى انتباه الطلبة بني الحني واآلخر عن طريق طرح أسـئلة يقصـد بهـا بعـض الطلبـة غـري  .9

 .املنتبهني

 .ًإشعار الطلبة بأنهم مستهدفون جميعا باملحارضة . 10

 .هاإظهار النقاط واملحاور الرئيسة يف موضوع املحارضة ولفت انتباه الطلبة علي . 11

 .تقديم خالصة مخترصة يف نهاية كل محارضة . 12

 .ًااللتزام بالوقت املحدد للمحارضة بداية وانتهاء وعدم التجاوز عليه . 13

 .تقويم ما تم إنجازه يف نهاية املحارضة واالستفادة من نتائج التقويم يف الخطط الالحقة . 14

 ميزات املحارضة

 :يتميز التدريس باملحارضة مبا يأيت

 املدرس مبوجبها يستطيع تقديم مادة كثرية يف وقت قليلتوفري الوقت ألن . 

  ًتعد الطريقـة األكـرث مالءمـة عنـدما يكـون عـدد الطلبـة يف القاعـة كبـريا كـام هـو الحـال يف

اندة إذ يصـل عـدد الطلبـة يف املحارضات التي تلقى عىل  طلبة كليات الطب يف الدروس املس

 . ال ميكن استخدام طريقة غري طريقة املحارضةًطالب أحيانا ويف مثل هذا) 300(ة إىل القاع

 توفري الفرصة للمدرس لتوضيح أي جزء به حاجة إىل توضيح يف املحارضة. 

  تعد األفضل يف تعليم القيم، والتعبئـة الفكريـة، واملواقـف التـي تحتـاج إىل إثـارة األحاسـيس

 .واملشاعر
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 يتفرع ذهن املتعلم فيها إىل الفهم واالستيعاب. 

 خدام بعض أساليبها يف تدريس جميع املواد الدراسيةميكن است. 

 عيوب طريقة املحارضة

 :ميكن إجامل عيوب طريقة املحارضة باآليت

 ًغالبا ما يكون الطالب فيها سلبيا ومشاركته فيها محدودة ً. 

  قد تضيع جهـود الطلبـة فيهـا لعـدم متكـنهم مـن تحليلهـا إىل أجزائهـا الرئيسـة وعـدم فهـم

 .موضوعها

 ح للرشود الذهني وعدم متابعة العرض من بعض الطلبةقد تسم. 

 القدرة عىل اإلصغاء واالنتباه وقلييلجال تالئم الطلبة قلييل النض . 

 التعلم بها عرضة للنسيان ألنها ال تثبت املادة يف أذهان الطلبة. 

 تتعامل مع جميع الطلبة بأسلوب واحد فال تراعي الفروق الفردية. 

  عالية عىل الرسد واإللقاء قد ال تتوافر لدى جميع املدرسنيتتطلب مهارات وقدرات. 

 ألنه محور الدرس ومصدر املعلومة املقدمة للطالبمجهدة للمدرس . 

  قد ينشغل الطلبة يف تسجيل املالحظات فتفـوتهم أفكـار مهمـة وقـد ال يـتمكن الطلبـة مـن

 .تدوين جميع املالحظات املهمة

 ليةم أسلوب التًقد تنتهي بعض املحارضات أحيانا إىل. 

 املواقف التي تكون طريقة املحارضة فيها رضورية

هناك مواقف تعليمية تعد طريقة املحارضة فيها رضورية وأكرث فعالية من غريها وهذه املواقف 

 :هي

 الجديد حاجة إىل أن يربط مبا سـبقه ال بـد مـن اللجـوء إىل أحـد أسـاليب عندما تكون باملوضوع )1

 .وضوع الجديد واملعلومات السابقةاملحارضة للربط بني امل

 .عندما يراد تقديم ملخص لوحدة دراسية، أو فصل درايس بعد االنتهاء من تقدميه )2

 .عندما يريد املدرس اإلجابة عن عدد من تساؤالت الطلبة، أو املشكالت التي يطرحونها )3

 .عندما يرغب املدرس يف تقديم معلومات إضافية ملا موجود يف مادة الدرس )4
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ًما يكون عدد الطالب يف قاعة الدرس كبريا كام هو الحال يف الدروس النظرية يف كليات الطب عند )5

 .وطب األسنان مثالً

يف مشاعر الطالب وإثارة حامسـهم وانـدفاعهم نحـو أمـر معـني كـام يحصـل يف عندما يراد التأثري  )6

 .حاالت التعبئة النفسية ملواجهة التحديات والتهديدات الخارجية

 ً.ون املنهج طويالً، والوقت املخصص لتدريسه قصرياعندما يك )7

 .جاز املنهج يف نهاية العام الدرايسيعندما يريد املدرس إ )8

 .عندما يراد توضيح مامرسة عملية أو إجراء تجربة )9

 )الحفظ واالستظهار(ريقة التسميع ط: ًثانيا

امي، وقـد ترجـع تعد طريقة التسميع واالستظهار من أقـدم طرائـق التـدريس يف التعلـيم النظـ

 .جذورها إىل أيام التعليم يف الكتاب

 أو يف هذه الطريقة يتجه االهتامم عىل حفظ املتعلم املوضوع الذي يكلف بحفظه من املـدرس

حفظ السور القرآنية، واملحفوظات أو القصائد الشعرية، أو حفـظ القـوانني واملعـادالت، أو : املعلم مثل

ظ قصيدة أو  والتاريخ، والجغرافية إذ يطلب املعلم من الطلب حفبعض املوضوعات يف العلوم واللغات

 إىل الحد الذي ميكنه مـن إعـادة ذلـك املوضـوع أو القصـيدة أو السـورة  معنٍيٍصورة قرآنية أو موضوع

ًغري أن هذا الحفظ واالستظهار قد يكون ناجام عن فهـم، وقـد ال .  القرآنية أمام املدرس بشكل مضبوط

غاوي وعـىل هـذا األسـاس فـإن التسـميع يف األصـل يقـوم عـىل بفهم بل مجرد حفظ بًكون ناجام عن ي

ًهذه الطريقة فإن املدرس قد يلقي عددا من األسئلة عـىل الطلبـة ال  ومبوجب .يقرسالتلقني والحفظ ال

 .تتطلب إجابتها سوى استظهار الحقائق املجردة املوجود يف املقررات الدراسية ال غري

 :أسلوبان أحدهام تقليدي، واآلخر معدل ولكل منهام خطواته وذلك كام يأيتولطريقة التسميع 

 خطوات طريقة التسميع مبوجب األسلوب التقليدي

 :تسري طريقة التسميع مبوجب األسلوب التقليدي عىل وفق الخطوات اآلتية

و يف هذه الخطوة يطلب املدرس من الطلبة حفـظ مـادة معينـة أ. تكليف الطلبة بتحضري الدرس .1

 .جزء معني ويذكرهم بأنه سيطالبهم باستظهار ما مطلوب حفظه يف الدرس القادم
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يف هذه الخطوة يطلب املدرس من الطلبـة اسـتظهار مـا كلفـوا . تسميع املادة املحفوظة للمدرس .2

ظ والـقـدرة ـعـىل وبحفـظـه أـمـام الجمـيـع، وـيـتم الحـكـم ـعـىل أداء الطاـلـب يف ـضـوء كمـيـة املحـفـ

ًوقد يطـرح املـدرس عـددا مـن األسـئلة التـي .  التي قد يقع الطالب فيهااستظهاره وعدد األخطاء

ً ويف هذه الحالة يشارك عددا كبـريا املادة التي كلف الطلبة بحفظهاتتطلب اإلجابة عنها استظهار  ً

من الطلبة يف عملية االستظهار، إذ يجيب كل طالب عن سؤال، ويف حال عـدم دقـة إجابتـه ينقـل 

ولكـن لـيس ًر وهكذا ويف هذه الحالة يكون الطالب مرسالً واملـدرس متلقيـا السؤال إىل طالب آخ

رسل والطالب إىل مستقبل عندما يعقب املدرس عىل إجابـة الطالـب مًدامئا إمنا يتحول املدرس إىل 

 .أو يصححها

 بعد سامع املدرس إجابات الطلبة يعقب عىل تلك اإلجابات بالثناء والتشجيع ملن .تعقيب املدرس .3

ً اسـتظهاره جيـدا أو ارتكـب  ملـن مل يكـنبه من األخطـاء وبالتأنيـن االستظهار وخلت إجابتأحس

 . كثرية يف اإلجابة، وقد يكون التعقيب يف صورة تعديل لإلجابةًأخطاء

 وهو عبارة عن تحضري مـادة معينـة أو حلـول مترينـات تنـاقش يف تحديد الواجب للدرس القادم .4

 .الدرس القادم

فـإن هـذا األسـلوب ال يتطلـب مـن املـدرس سـوى صـوغ عـدد مـن األسـئلة ويف ضوء ما تقدم 

 .االستظهارية التي تغطي جميع جزئيات مادة الدرس

ًإن هذا األسلوب كـان سـائدا يف التـدريس ورمبـا ال يـزال سـائدا يف تـدريس املـواد االجتامعيـة،  ً

 مـن املدرسـني الـذين ال تتجـاوز واألدب، وغريها من املواد اإلنسانية، وقد يلجأ إىل هذا األسلوب الكثـري

خلفياتهم املعرفية حدود املوضوع أو الكتاب املقرر لتغطية النقص الحاصل يف تأهيلهم املعريف أو لعدم 

 .حصولهم عىل التأهيل املهني املطلوب ملهنة التدريس

إن سلبيات هـذه الطريقـة ال ينبغـي أن تقودنـا إىل القـول بعـدم وجـود حاجـة إىل 

ع، وليس باإلمكان االستفادة منها يف ظل مـا تـدعو إليـه النظريـات الرتبويـة طريقة التسمي

ًالحديثة لجعل املتعلم إيجابيا يف عملية التعلم، وذلك ألن هـذه الطريقـة ميكـن أن يجـري 

عليها بعض التحوير والتعديل لتكون قـادرة عـىل االسـتجابة ملـا تقتضـيه عمليـة املشـاركة 

 التعلم؛ إذ ميكن للمعلم أن يستفيد من هذه الطريقة لتدريباإليجابية للمتعلم يف عملية 
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يربط فيهـا القـدرة عـىل الحفـظ الطلبة عىل مهارات الفهم والتحليل والرتكيب، والنقد إذا ما أعد خطة 

 تحديـد أهـداف معينـة يسـعى إىل تحقيقهـا بحيـث أساسعىل بالقدرة عىل الفهم واالستيعاب، وتقوم 

 .تعلممل فيها وتكون جميع املعلومات والفعاليات ذات معنى عند اًيكون املتعلم إيجابيا

ًوإذا كان الحفظ رضوريا يف بعض املواقف التعليمية وبعض أساسيات املعرفة فإن الحفـظ هـذا 

 عـىل فالفهم يعنيبقى يف الذهن ظ املجهول وأال بد أن يقوم عىل الفهم ألن حفظ املفهوم أيرس من حف

ًاملادة مقرونا بفهمها فإن ثباتها يف الذهن سيكون ملدة أطـول مـام لـو كانـت الحفظ وإذا ما كان حفظ 

زد عـىل ذلـك إن فهـم . غري مفهومة، ألن الحفظ الذي ال يستند إىل الفهم يكـون أكـرث عرضـة للنسـيان

 فاعليـة املحفوظ يساعد عىل استخدامه يف املواقف التي تقتيض ذلك وليك تكون طريقة التسـميع أكـرث

 . عىل وفق األسلوب املعدلىس ينبغي أن تؤديف التدري

 ّخطوات طريقة التسميع مبوجب األسلوب املعدل

 :إذا ما أريد لطريقة التسميع النجاح يف تحقيق أهدافها ينبغي أن متر بالخطوات اآلتية

ّ ويكون بأحد أساليب التقديم  التي مـر ذكرهـا يف طريقـة املحـارضة أو باألسـئلة .التمهيد للدرس )1
ة، أو القصة القصرية أو غري ذلك من األساليب ذات الصلة باملوضوع واملهم يف هـذه الخطـوة املثري

 .جعل الطلبة يشعرون بأهمية املادة وفائدتها، ورضورة حفظها والتمكن منها

 .قراءة املوضوع من املعلم قراءة معربة عن املعاين )2

 .قراءة الطلبة للموضوع بطريقة يحاكون فيها قراءة املدرس )3

ح املفردات والرتاكيب التي بها حاجة إىل رشح وتوضيح، ورشح معاين الفقـرات واملعنـى العـام رش )4

 .بإرشاك الطلبة

 .تقسيم النص إىل وحدات معنوية لتسهيل حفظه )5

 .مناقشة األفكار الرئيسة أو املهمة يف املوضوع ولفت انتباه الطلبة عليها )6

ٍحليـل الـنص، وفهـم مـا فيـه مـن معـان إجابتهـا تتطلب أسئلة حول جزئيات النص بحيث تطرح  )7

 .جزئية ومعنى عام

 .مطالبة الطلبة بحفظ املوضوع أو جزء منه واإلجابة عن األسئلة املطروحة يف الدرس القادم )8
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يف هذه الخطوة يطلب املدرس مـن الطلبـة تسـميعه املـادة التـي كلفهـم . التسميع أو االستظهار )9

من خالل إجابتهم عن األسئلة التي حددها يف الخطوة بحفظها بعد أن متكنوا من فهمها وتحليلها 

 .السابعة، وبهذا األسلوب ميكن معالجة السلبية والحفظ اآليل الذي ال يقوم عىل الفهم

ًإن هذه الطريقة تصلح مع املوضوعات التي يراد حفظها ويشكل حفظها هدفا تعليميا ال سـيام  ً

والنصوص الشعرية والقواعد واملفاهيم واألحكام العامة النصوص القرآنية، واألحاديث النبوية الرشيفة، 

 .أما يف غري ذلك فإن استخدامها ليس بذي جدوى يف التدريس

 ميزات طريقة التسميع

 :لهذه الطريقة بعض امليزات مثل

 تعد رضورية مع التعميامت والقوانني التي تستدعي الحفظ واالستظهار يف مواقف معينة. 

 واألمثـال، والنصـوص القرآنيـة , رية، واألدبية، واألحاديـث والحكـمإن حفظ بعض النصوص الشع

ًيعد أمرا مهام لسد حاجة اإلنسان وصـقل لسـانه، وزيـادة ثروتـه اللغويـة، وتنميـة قدرتـه عـىل  ً

حسن االستشهاد والدفاع عن آرائه بالحجـة والربهـان وطريقـة التحفـيظ واالسـتظهار ميكـن أن 

العربيـة إذ جة لذلك فهـي طريقـة مطلوبـة ال سـيام يف اللغـة تساعد اإلنسان يف تلبية هذه الحا

 . تكون جودة املقولعىل قدر املحفوظ: يقال

 عيوب طريقة التسميع

 :يؤخذ عىل طريقة التسميع ما يأيت

  الرتبوية الحديثة التي تريـد واالتجاهاتإنها باألسلوب التقليدي تعارض ما تدعو إليه الفلسفات 

 .ً حيوية ونشاطا يف العملية التعليميةمن املتعلم أن يكون أكرث

 إنها ال تستجيب مليول الطلبة ورغباتهم إذ رمبا يكلف الطالب بحفظ مادة ال يشعر بحاجة إليها. 

 ًتكون سببا يف هدر الجهد عندما يضطر الطالب لحفظ ما ال يستفيد منه يف حياته. 

 إن هذه الطريقة ال تنمي القدرة عىل التعبري اإلبداعي. 
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 التسميع ال ينمي روح التعاون بني الطلبة يف مواجهة متطلبات الحياة. 

  إن التسميع ال ينمي روح املسؤولية لدى املـتعلم فالطالـب مبوجبهـا ال يفكـر مبـا يريـد هـو وال

 .يصمم عمله بنفسه بل هو مقيد مبا يفرضه املدرس

 ستدالل ألن غايته االسـتظهار إن التسميع مبوجب األسلوب التقليدي ال يهتم مبهارات التفكري واال

 .وإن مل يستند عىل الفهم

 طريقة املناقشة: ًثالثا

ًظهرت طريقة املناقشة استجابة للدعوات التي تؤكد رضورة أن يكون املتعلم مشاركا وإيجابيـا يف العمليـة  ً

د يكـون الحـوار بـني التعليمية وهي عبارة عن حوار شفهي بني املعلم واملتعلم يكون فيه دور إيجايب للمتعلم، وقـ

 .املتعلمني أنفسهم تحت إرشاف املعلم

إن طريقة املناقشة يف التدريس تقوم عىل مبـدأ التفاعـل بـني املعلـم واملـتعلم، وبـني املتعلمـني 

ًأنفسهم يف طرح املادة وتحليلها وتفسريها، وتقوميها، وقد يكون املعلم فيها مناقشـا، أو مرشفـا ومـديرا  ً ً

ًلب محاورا ومناقشا وعىل هـذا األسـاس فـإن املناقشـة تعتمـد عـىل إثـارة األسـئلة للنقاش، ويكون الطا ً

واملطالبة بإيجاد أجوبة لها، أو إثارة سؤال أو طرح مشكلة يدور الحوار حولها بني املـدرس والطلبـة، أو 

 ةواألجوبـبني الطلبة أنفسهم بإرشاف املدرس، وعندما يكون الطابع الغالـب عـىل الـدرس هـو األسـئلة 

 .من األسئلة واألجوبة يطلق عىل هذه الطريقة طريقة االستجواب أو طريقة األسئلة الدرس كله يتألفف

إن املدرس مبوجب طريقة املناقشة يبدأ الدرس بتوجيه األسئلة إىل الطلبـة فيجيبـون عنهـا وقـد 

 . أو تعميامتتكون اإلجابات يف صورة تعليقات، أو اعرتاضات، أو أمثلة، أو أسباب، أو استنتاجات،

ولو تقصينا جذور هذه الطريقة لوجدناها قدمية تعود إىل الطريقة الحوارية السقراطية ولكنهـا 

ًمع تطور طرائق التدريس أخذت أساليب وأمناطـا جديـدة وأصـبحت منهجـا جديـدا للتفكـري وصـارت  ً ً

 :تدريستستخدم لتوليد األفكار وحل املشكالت التي تواجه األفراد، ولها أسلوبان يف ال

األسلوب الثنايئ مبوجبه يطرح املدرس سؤاالً ما عىل الطلبة فيتـربع أحـد : األول

الطلبة باإلجابة فيعلق املدرس عىل إجابة الطالب، وإن مل تكن إجابة الطالب كافيـة 

 طالب آخر، فيجيب هذا الطالب ثم يعلق املـدرس، وهكـذا يطـرح ينقل السؤال إىل 

 



  طرائق التدريس القدمية

 

 307

10 

لطالب آخر لـيك يجيـب، وهكـذا يسـتمر املـدرس بطـرح األسـئلة والطلبـة سؤاالً آخر، ويعطي الفرصة 

صـل إىل ييجيبون الواحد تلو اآلخر واملدرس يتلقى إجاباتهم ويعلق عليها وينـاقش آراء املجيبـني حتـى 

السؤال املطروح من خالل التفاعل الذي يجري بـني املـدرس والطلبـة أو إيجاد حل للمشكلة املطروحة 

عـن مسـار ا األسلوب أنه يجري بشكل ثنايئ بني املدرس والطالـب والشـكل اآليت يعـرب وأهم ما مييز هذ

 .املناقشة يف هذا األسلوب

 
، عـىل الطلبـة ةيف هذا األسلوب يطرح املـدرس سـؤاالً أو قضـية معينـ. تشابكاألسلوب امل: الثاين

 البحث عن حل لها وإجـراء مناقشـات فـيام بيـنهم تحـت ًجميعا ويعطيهم فرصة للتفكري يف اإلجابة أو

ًإرشافه وهذا يعني أن مسار املناقشة مل يعد ثنائيا بني املعلم وأحد الطالب إمنا ميتد ليكـون بـني الطلبـة 

أنفسهم وبينهم وبني املدرس فيشرتك الجميع يف مناقشة القضية املطروحـة أو إجابـة السـؤال املطـروح 

 أو الحل املطلوب وبذلك يكون الجميع متفاعلني، ويكون دور املدرس اإلرشاف ابةاإلجإىل حتى يتوصلوا 

عـد هـذا األسـلوب أكـرث فاعليـة مـن األسـلوب يلذلك . عىل إ دارة النقاش، وال يتدخل إال عند الرضورة

يف الثنايئ ألن الجميع يقع ضمن دائرة املناقشة، وال أحد خارجها والشكل اآليت يعرب عن مسـار املناقشـة 

 .هذا األسلوب

 

 

املعلم

طالب

طالب

طالب

طالب

املدرس

 طالب طالبطالبطالب
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 أنواع املناقشة

 :طريقة املناقشة من حيث متغريات املوقف التعليمي أنواع فهي

 : من حيث عدد املشاركني يف النقاش)1

 .وهي التي تجري بني املعلم ومتعلم، أو بني متعلمني اثنني. املناقشة الثنائية .أ 

ًقشة التي يشرتك فيها الجميع، وتعد من أكـرث األنـواع شـيوعا يف وهي املنا. املناقشة الجامعية .ب 

التدريس؛ لتوفريهـا فرصـة املشـاركة لجميـع الطـالب وال تقـترص فيهـا املناقشـة عـىل طـالب 

 .معدودين

 :من حيث الحرية يف النقاش) 2

يجري هذا النـوع مـن املناقشـة لغـرض توليـد األفكـار املبتكـرة التـي ميكـن . ّاملناقشة الحرة .أ 

الحصول عليها نتيجة العصف الذهني بأسئلة تستمطر أذهان املشاركني يف النقاش ويستخدم 

هذا النوع من املناقشة يف غرفة الدراسة إلعطاء العقل حرية التفكري لتوليد األفكار الجديـدة 

 .حول موضوع معني، أو املشكلة املطروحة

ً بحيـاة الطلبـة تشـكل تحـديا مبوجب هذا النوع من املناقشة يطرح املدرس قضية ذات صلة

 وقد تعرض هـذه ن ذلك الحل،ًحة لحلها فينشطون فكريا للبحث علهم، ويشعرون بحاجة مل

املشكلة يف صورة أسئلة مفتوحة، أو فيلم، وتعطى الحرية للجميع بطرح آرائهم وال يرفض أي 

ىل الحـل األفضـل، والتوصـل إ) مناقشة جميع اآلراء(رأي من اآلراء املطروحة إال بعد املناقشة 

 .أو اإلجابة املطلوبة

 إن هذا النوع من املناقشـة يجـري يف موضـوع معـني، ولكـن التفكـري فيـه .املناقشة املوجهة . ج 

ًيكون موجها أو مقيدا يف مسار محدد مخطط له مـن املعلـم مسـبقا لـيس حـرا لـذلك فمـن  ً ً ً

 .النادر أن يوصل هذا النقاش إىل أفكار جديدة غري متوقعة

ًالنوع من املناقشة يعد األكرث شيوعا يف التدريس ألن املقـررات الدراسـية التـي يدرسـها إن هذا 

ًالطلبة محددة مسبقا وال بد من إنجازها، وتحقيق أهدافها يف الوقت املحدد لهـا، وقـد يكـون الخـروج 

 .ًعنها ليس ممكنا يف ظل قيود النظام الرتبوي املعمول به
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 :من حيث إدارة النقاش) 3

يف هذا النـوع مـن املناقشـة يكـون املـدرس هـو . ناقشة التي يديرها املدرس بشكل مبارشامل .أ 

املسؤول املبارش عن إدارة النقاش وطرح األسـئلة لكنـه يعطـي الطلبـة الفرصـة للمشـاركة يف 

ًاملناقشة يف ضوء املحددات التي يضعها ويعطيهم فرصة مناقشة بعضهم بعضا من خالله هو 

 . الذي يدير النقاش وينظم األدوار بني املناقشنياملدرس هو أن مبعنى

يف هـذا النـوع مـن املناقشـة يقـوم املـدرس . املناقشة التي يديرها أحد الطلبة يف املجموعـة .ب 

بتوزيع طلبة الصف بني مجموعات صغرية ال يزيد عدد املجموعة عن مثانية طـالب يختـارون 

ر مجموعته فيتبادل أفراد املجموعـة اآلراء، ًا للنقاش يتوىل إدارة النقاش يف إطارمن بينهم مدي

ومناقشة وجهات النظـر حتـى يصـلوا إىل الحـل األفضـل أو اإلجابـة املطلوبـة عـىل أن تبقـى 

 .العملية تحت إرشاف املدرس

 يختـار يف هذا النـوع مـن املناقشـة .املناقشة التي يديرها أحد طلبة الصف مبساعدة املدس . ج 

 النقاش نيابة عنه فيأخـذ الطالـب الـذي يـتم اختيـاره مكـان املدرس أحد الطلبة ليتوىل إدارة

ًاملدرس ويتوىل عملية ضبط املناقشة وتوزيع األدوار بني املناقشـني مبسـاعدة املـدرس معطيـا 

الفرصة لجميع الطلبة للمشاركة يف املناقشة، وإبداء اآلراء، وال يكتفي بالضبط وتوزيع األدوار 

 عـن أسـئلة الطلبـة، وال يتـدخل املـدرس إال يف حـال طـرح بل يطرح األسئلة، ويعطي اإلجابة

ومن ميزات هذا النوع من املناقشة أن . معلومات غري صحيحة أو تحتاج إىل تعديل أو إضافة

التعـاون واحـرتام آراء ، ويعودهم يدرب الطلبة عىل تحمل املسؤولية، وينمي ثقتهم بأنفسهم

 .واحرتام النظام,  اآلخرين

 اقشةخطوات طريقة املن

 :متر طريقة املناقشة مبرحلتني هام

 :مرحلة التخطيط وتتضمن) 1

 .تحديد املشكلة التي يراد طرحها للنقاش .أ 

 .تحديد عنارص املشكلة الرئيسة التي ينبغي أن تكون محاور للنقاش .ب 

 .تحديد مصادر املعلومات ذات الصلة باملشكلة أو القضية التي تم اختيارها . ج 

ــار . د  ــة عنهـــا تقـــود إىلصـــوغ األســـئلة الالزمـــة إلـث  ة النقـــاش بطريقـــة تجعـــل اإلجاـب
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 . الحلول املطلوبة وتوصل املتناقشني إىل أهداف النقاش أو الغايات التي حددت له

مبعنـى تحديـد مـا إذا كانـت املناقشـة ثنائيـة، أو . تحديد أسلوب املناقشـة وطريقـة إدارتهـا .ه 

رية أو يعامـل الجميـع يف جامعية، وتحديد ما إذا كـان الطلبـة يوزعـون بـني مجموعـات صـغ

 مـن طالـب معـني ملناقشة تدار من املدرس مبارشة أومجموعة واحدة وتحديد ما إذا كانت ا

وتحديد النقطة التي يبدأ منها النقاش، ومـا إذا كـان الـدرس بحاجـة إىل أن يجـزأ إىل أجـزاء، 

 .ّومناقشة كل جزء عىل حدة أو يناقش الدرس كله مرة واحدة

 .ابة خطة املناقشةتصميم الدرس، وكت .و 

 :مرحلة التنفيذ وتتضمن) 2

 .كتابة عنوان الدرس من املدرس عىل السبورة .أ 

 .كتابة محاور النقاش األساسية .ب 

 .تحديد األهداف التي يراد الوصول إليها . ج 

تـدفع الطلبـة  يف املناقشـة بطـرح أسـئلة مثـرية، تحفيز الطلبـة وإثـارة دافعيـتهم للمشـاركة . د 

 . املطروحة للنقاش الربط بني خربات الطلبة السابقة والقضيةلالهتامم بالدرس مع محاولة

توزيع الطلبة بـني مجموعـات صـغرية إن كـان يـراد للمناقشـة أن تجـري ضـمن مجموعـات  .ه 

أو تسـمية الطالـب الـذي . وتسمية طالب يف كل مجموعة إلدارة النقاش بني أفراد مجموعتـه

عـة واحـدة وإدارة النقـاش مـن أحـد يدير النقاش إذا كان يراد وضع جميع الطلبـة يف مجمو

 .الطلبة

فـتح النقـاش يف القضـية بعـد تبصـري الطلبـة بقواعـد الحـوار وآدابـه، وإشـاعة روح االحـرتام  .و 

 . باألفكار التي يطرحها اآلخروناالزدراءاملتبادل، وعدم 

ة يف تحديد الحلول أو اإلجابات أو اآلراء الصحيحة يف ضوء نتائج املناقشة وكتابتها عىل السبور .ز 

 .صورة خالصة موجزة

 التقويم يف املناقشة تكون عملية مستمرة تبدأ عملية. تقويم عملية املناقشة .ح 

نقـاش، وقيمـة اآلراء مع الخطوة األوىل، وتشمل مستوى مشاركة الطلبة يف ال

  النقـاش، والحلـول التـي تـم التوصـل إليهـا، واالسـتنتاجات،رياملطروحة، وس
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 . وتعميم النتائج

 مل املدرس مع أسئلة الطلبة وأجوبتهم يف املناقشةكيف يتعا

هناك جملة معايري يجب أن يتنبه عليها املدرس يف تعامله مـع أسـئلة الطلبـة وأجـوبتهم ميكـن 

 :إجاملها باآليت

 أن يحث الطلبة ويشجعهم عىل طرح األسئلة ذات الصلة بالدرس. 

 بهااهتاممه سئلة التي يطرحها الطلبة ويظهرأن يظهر أهمية األ . 

 وإن كان فيها يشء من النقصأن يظهر استحسانه إلجابات الطلبة ويتقبلها . 

 أن يسمح للطلبة مبناقشة آرائه، وآراء زمالئهم. 

  ّأن يعطي الفرصة املالمئة للطالب يك يعطي إجابته وال يحول السؤال إىل غريه مبجرد تلكئـه يف
 .اإلجابة بل ينبغي مساعدته للتوصل إىل اإلجابة

 ث الطلبة عىل أن تكون أفكارهم واضحةأن يح. 

 أن يحث الطلبة عىل تقدير وجهات نظر زمالئهم وإجاباتهم ومناقشتها. 

 :ّوليك تكون املناقشة فعالة يف التدريس ينبغي

ًأن يكون املدرس ملام مبوضوع الدرس متهيئا ألي استفسار حوله .أ  ً. 

 .فيه كل سؤالًأن يحدد املدرس األسئلة مسبقا ويحدد املوقف الذي يطرح  .ب 

 .جابةسئلة واضحة وال تحتمل أكرث من إأن تكون األ . ج 

 .ًأن يكون النقاش موجها نحو أهداف محددة . د 

 .أن يشرتك الجميع يف املناقشة بشكل فاعل .ه 

 .أن يحفز الطلبة عىل املشاركة يف النقاش .و 

 .أن يعود الطلبة احرتام آراء الغري وعدم االزدراء بها .ز 

 .الطلبةأن يحبب العمل التعاوين بني  . ح 

 .أن يشعر الجميع بأهمية املشاركة يف النقاش . ط 

 .أن يدير املناقشة بشكل منظم هادف، وأن يحدد أدوار املناقشني . ي 

 .أن ال يخرج النقاش عن إ طار املوضوع املطروح .ك 

 .أن تكون األسئلة متنوعة من حيث الرتكيب وال تكون يف منط واحد . ل 

ة لطرحهـا يف األوقـات التـي تسـتدعي إثـارة تجنب تكرار األسئلة نفسها، وتهيئـة أسـئلة مثـري .م 

 .الطالب
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 ميزات طريقة املناقشة

 :تتميز طريقة املناقشة مبا يأيت

 .ترشك الطلبة يف الدرس، وتثري انتباههم .1

 .وأفكارهمتكشف عن مستوى الطلبة  .2

 .تدرب الطلبة عىل التفكري والتحليل واالستنتاج .3

 .تنمي روح التعاون بني الطلبة .4

 .يجابيني يف عملية التعلمتجعل الطلبة إ .5

 .تدرب الطلبة عىل تحمل املسؤولية وأسلوب القيادة .6

 .تدرب الطلبة عىل أسلوب الحوار، وآدابه واحرتام آراء اآلخرين .7

 .تنمي مهارات االتصال والتواصل بني الطلبة .8

 عيوب طريقة املناقشة

 : املناقشة ما يأيت طريقةيؤخذ عىل

 فتكون مضيعة للجهد والوقتقد تخرج املناقشة عن أهداف الدرس . 

 قد ال يتوافر الضبط املطلوب عندما يتوىل الطلبة إدارة النقاش. 

 الطلبة عىل النقاش من دون غريهمقد يستحوذ بعض . 

 قد ال ينتبه بعض الطلبة عىل كل ما يطرحه زمالؤهم. 

 يؤدي إىل السام واملللمامقد تتكرر بعض األفكار . 

 ت بني الطلبةقد تؤدي إىل حصول بعض املشكال. 

 ًتحتاج إىل وقت طويل نسبيا قياسا باملحارضة ً. 

 قد ال تصلح كل املواد الدراسية باختيار قضية صالحة للنقاش. 

 قد تخرج إدارة الصف يف هذه الطريقة عن حدود السيطرة. 

 الطريقة االستقرائية: ًرابعا

تعددة، وهو استدالل صاعد االستقراء هو استدالل أو استنتاج قضية من قضايا أخرى، أو قضايا م

فهـو درج فيه الذهن من املواقف الجزئية املحدودة أو املقدمات إىل املواقف الكلية األكـرث عموميـة، تي

)  أو التعمـيامتالنظريـات(يبدأ باملالحظات أو الحقائق الجزئيـة وصـوالً إىل تكـوين الكليـات املجـردة 

 :ولالستدالل ثالثة عنارص هي
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 ات التي يستدل بها للوصول إىل النتائجاملقدمة أو املقدم. 

 التي ميكن التوصل إليها عن طريق املقدماتالنتيجة الالزمة . 

 دمات والنتيجة املقالعالقة املنطقية بني. 

 اسـتنتاج إىلوهذا يعني أن االستدالل ال يحصل بدون مقدمات تربط بينها عالقة منطقية تقود  

 .ذات عالقة باملقدماتنتيجة 

 : املثالفعىل سبيل

مـن الً  بالحرارة مـن خـالل التجربـة وأن كـ من الحديد والنحاس والذهب يتمددالًإذا رأينا أن ك

هذه املواد يصنف مبوجب خواص مشرتكة ضمن املعادن ميكننا االستدالل بأن املعادن تتمـدد بـالحرارة، 

األحكام العامة عن طريق  باالستقراء، فاالستقراء هو طريق الوصول إىل وهذا حكم عام تم التوصل إليه

كـام  الكلية التي يطلق عليها القوانني املالحظة أو املشاهدة أو التجريب وبه ميكننا الوصول إىل القضايا

لحرارة فهذه قضية كلية تـم التوصـل إليهـا عـن طريـق جمـع املالحظـات أو املعادن تتمدد با: يف قولنا

 :ًوتأسيسا عىل ما تقدم ميكن القولاملشاهدات أو التجارب لجزئيات ذوات خواص مشرتكة 

 إن االستقراء استدالل صاعد يبدأ بالجزئيات وينتهي بالكليات. 

 إنه يعتمد عىل ما بني الجزئيات من روابط وعالقات. 

 إن نتيجة االستقراء أكرث عمومية من أي من جزئياته أو مقدمة من مقدماته. 

 رئ سابقاإنه يؤدي إىل حقائق جديدة مل تكن معروفة من املستق.ً 

لذلك فإن االستقراء هو املنهج العلمي الصحيح الـذي يعتمـده العلـامء يف الوصـول إىل القـوانني 

 .)1984آل ياسني، (

إن الطريقة االستقرائية من طرائق التدريس القدمية وتعود إىل املريب هربـارت الـذي وضـع لهـا 

الخمس لذلك فهي طريقـة منطقيـة خمس خطوات فأطلق عليها الطريقة الهربارتية أو ذات الخطوات 

 .ليست بالحديثة

وتعد الطريقة االستقرائية من الطرائق التي تشدد عىل إثارة التفكري لدى الطلبة، ومشاركتهم يف 

ً منطقيـا متـدرجا وبـذلك فهـي متـنح ًبنـاءالعملية التعليمية مشاركة حقيقية من خـالل بنـاء املفـاهيم  ً

 .غراض االستقراء الذي يعمق فهم املتعلم ملا يحيط به من ظواهراملتعلم فرصة واسعة إلعامل الفكر أل
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عرض املدرس حـاالت، أو أمثلـة متنوعـة ويحـاول إيصـال الطلبـة إىل يومبوجب الطريقة االستقرائية 

 الجزئيات أو األمثلة إىل التعميم أو القاعدة، أو القـانون  بينها والوصول من خالل الربط بنيإدراك العالقات

م، وعىل أساس ما تقدم فإن الطريقة االستقرائية قامئة عىل تطبيق مفهوم االستقراء يف مجال التعليم أو املالئ

 .التدريس

 خطوات الطريقة االستقرائية

ية وأطلقـوا عليهـا خطـوات ا خطوات الطريقـة االسـتقرائود هربارت ومن تبعه حدإن القول ّمر

 :لخمس الشكلية وهيهربارت ا

ٍل مـن األهميـة ألنهـا الخطـوة لخطوة يف الطريقة االستقرائية عىل مستوى عـا تعد هذه ا.التمهيد )1

ً الطلبة ذهنيا لعملية املشاركة يف الدرس واستقراء املفـاهيم والتعمـيامت، وبهـا يثـري املعلـم تهيئ

ويتم التمهيد بأساليب مختلفـة انتباه املتعلمني، ويشدهم إىل الدرس، ويعرفهم القصد من الدرس 

 : املادة وطبيعة املوضوع وخصائص املعلم واملتعلمني منهاًتبعا لنوع

إثارة أسئلة تستدعي الخربات السابقة للربط بينها وبني املوضوع الجديد وتأسـيس املوضـوع  −

 .الجديد عليها

إثارة أسئلة مثرية يشعر الطلبة بالحاجة إىل اإلجابة عنها والبحث عن تلك اإلجابة يف املوضوع  −

 .الجديد

 .و قضية لها صلة باملوضوع واعتبارها مدخالً للدخول يف دراسة املوضوععرض حادث أ −

 

 .عرض قصة قصرية ترتبط باملوضوع الجديد واالنطالق منها للدخول يف املوضوع −

ًوغري ذلك من األساليب التي يجب أن تكفل تهيئـة الطلبـة ذهنيـا للـدخول يف املوضـوع وعمليـة 

 .االستقراء

 عرض الجزئيات أو األمثلة الجزئية عـىل أن تكـون يف هذه الخطوة يجري. العـرض )2

 ذوات صـلة بالـدرس وميكـن أن تقـود إىل هذه األمثلة مقدمات صالحة لالستقراء

 التعميم املطلوب الحتوائها عىل جزئياته أو عنارصه بحيث يكون كل جزء أو مثال 
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 الطلبة وتعرب عن مالحظاتهم ويفضل أن تؤخذ األمثلة من. ً بالقاعد ويشكل جزءا مام تستند إليهمتصال

درس برتتيب هذه األمثلة عـىل السـبورة أو تجاربهم، وأن يشارك الجميع يف طرح هذه األمثلة ويقوم امل

ًترتيبا منطقيا يسهل استنتاج القاعدة أو القانون وأن ترتب هذه األمثلة بحسب الخصائص التـي تجمـع  ً

 .بينها وتقتضيها صياغة القاعدة

بعد عرض األمثلة أو الحقائق الجزئية يقوم املدرس مبشـاركة الطلبـة . نة بني األمثلةالربط أو املقار )3

بالبحث عن الخصائص الخاصة بكل مثال وتحديدها بشكل دقيق ثـم يجـري عمليـة مقارنـة بـني 

خصائص األمثلة إلظهار نقاط التشابه وتحديد العالقة بني هذه األمثلة لغرض التوصل إىل القاعـدة 

اسـتنتاج ومن املفضل أن يكتشف الطلبة أنفسهم تلـك العالقـات ليؤسسـوا ملتطلبـات أو القانون 

القاعدة أو القانون بأنفسهم وللمدرس إبداء املساعدة لهم يف اكتشاف تلـك الخصـائص إن كانـت 

 .بهم حاجة إىل ذلك

يـد يف ضـوء عمليـة الـربط بـني الحقـائق أو األمثلـة الجزئيـة وتحد. استنتاج القاعـدة أو التعمـيم )4

ك أكـرب قـدر ممكـن مـن أن يرشالعالقات بينها يطلب املدرس من الطلبة استنتاج القاعـدة، عـىل 

ميم وله أن يقوم إجاباتهم ويتأكد من أن الجميع عية استنتاج القاعدة أو صياغة التالطلبة يف عمل

 متكنوا من االستنتاج الصحيح، ثم يكتب القاعدة عىل السبورة بخـط واضـح مصـوغة بدقـة ولغـة

 .واضحة فيقرؤها ويطلب من الطلبة قراءتها ثم كتابتها يف دفاترهم

بعد استنتاج القاعدة وكتابتها وقراءتها تأيت مرحلـة التطبيـق التـي فيهـا يطلـب مـن الطلبـة وضـع . التطبيق )5

 :القاعدة موضع التطبيق الفعيل وللتطبيق يف هذه املرحلة مستويان

أو يعطـي من الطلبة أمثلـة تنطبـق عليهـا القاعـدة املستوى الشفهي كأن يطلب املدرس : األول

أمثلة يطلب منهم تحليلها وإظهار العالقة بينها وبني القاعدة عىل أن تكون هذه األمثلة شـاملة جميـع 

 .جزئيات القاعدة

ّوغالبا ما يكون عىل شكل مترينات مكتوبة يطلب من الطلبة حلها عىل السبورة، : املستوى التحريري: الثاين ً

 . كراسات الواجب املنزيل يف ضوء ما تم التوصل إليهأو يف

 ميزات الطريقة االستقرائية

 :تتميز الطريقة االستقرائية يف التدريس مبا يأيت
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 .تزيد من مشاركة الطلبة يف الدرس -1

 .تجعل الطلبة أكرث إيجابية يف التعامل مع محتوى الدرس -2

 .ن الطالب هو الذي توصل إليها بنفسهًتجعل املفهوم أو القاعدة أكرث ثباتا يف الذهن أل -3

 .ًتحقق فهام أكرب للمفاهيم والتعميامت من الطلبة مبساعدة املدرس -4

 من أساليب التفكري يستفيدون منـه يف مواجهـة بعـض املشـكالت أو القضـايا ًاتعود الطلبة أسلوب -5

 .ن لها يف الحياةوالتي يتعرض

 عيوب الطريقة االستقرائية

 :قرائيةمن عيوب الطريقة االست

ًتتطلب جهدا كبريا وخربة عالية من املدرس .1 ً. 

 .قد ال يتوصل جميع الطلبة إىل االستنتاج الصحيح بأنفسهم .2

 .ًتستغرق وقتا ليس بالقصري .3

 .بعض املوضوعات  أو املواد التعليمية ال تصلح ألن تدرس بطريقة االستقراء .4

 الطريقة القياسية أو االستنتاجية: ًخامسا

ً هو استدالل أيضا ولكنه استدالل نازل ينتقل فيه الذهن من الكل إىل األجـزاء القياس يف التفكري

بني االستقراء والقياس ألن القياس يبدأ من وبذلك فهو يسري عكس االستقراء ولكن هناك عالقة ترابطية 

حيث ما ينتهي إليـه االسـتقراء ألن الكليـات التـي يبـدأ منهـا القيـاس هـي عبـارة عـن اسـتنتاجات أو 

عميامت تم التوصل إليها باالستقراء فالقياس يعتمد عىل االستقراء وبذلك فاالستقراء يعد األساس الذي ت

 ينطلق منه القياس وهذا ال يعني أن االستقراء ال يحتاج إىل القياس ألننا يف االستقراء نحتاج يف كثري مـن

نتثبـت تحقيقه إال بالقياس الذي بـه ميم أو القانون وهذا ما ال ميكن عاألحيان إىل التأكد من صدق  الت

العالقة بـني القيـاس واالسـتقراء عالقـة وعىل هذا األساس فإن .  صحة انطباق القانون عىل الجزئياتمن

 متعاكس وما القياس إال صورة موسـعة للخطـوة الخامسـة مـن امتكاملية عىل الرغم من أن املسار فيه

 .اهزة فيطبقونها عىل األمثلة الجزئيةالطلبة القاعدة جاالستقراء التي يستخدم فيها 

فإن طريقة التدريس عندما تستخدم االستدالل النـازل يف ًوتأسيسا عىل ما تقدم 

 والطريقة القياسية من طرائق التدريس التـي. التدريس يطلق عليها الطريقة القياسية
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قـة جديـدة مصـوغة بدقـة ة أو حقيمقدم القاعدة أو املفهوم كمسـلًيكون فيها الطالب نشيطا، وفيها ت

وكأمنا يراد بها إثبات صحة القاعـدة، أو اسـتخدام ووضوح، ثم تقدم األمثلة التي تنطبق القاعدة عليها، 

األمثلة الجزئية عىل أن ترتـب األمثلـة بطريقـة تقـود إىل إمكانيـة إعـادة تشـكيل القاعدة لقياس صحة 

 .القانون، أو القاعدة، والربهنة عىل صدقها

. قة ا لقياسية إحدى طرائق التفكري التي يتمكن العقل مبوجبهـا مـن إدراك الحقيقـةوتعد الطري

وتعد القياسية مهمة يف تدريس الكثري مـن املـواد وتعلـم القـوانني واملبـادئ التـي ال يسـتطيع املـتعلم 

 معرفتها عن طريق املالحظة والتجريب وتعـد أكـرث مالءمـة لـتعلم  القـوانني ألنهـا تقـدم القـانون كـال

 املـتعلم بنـاء دضمون القانون الكيل ليعي، ثم تعرض الجزئيات املكونة ملتهمن صحمتكامالً، ثم التحقق 

 وعىل أساس ما تقـدم فـإن الطريقـة القياسـية تختلـف عـن االسـتقرائية برتتيـب .اليشء املعروض عليه

القياسـية بالقـانون أو الخطوات ففي حني أن االستقرائية تبدأ باألمثلة الجزئيـة وتنتهـي بالقاعـدة تبـدأ 

 .القاعدة ثم األمثلة فالتطبيق

  الطريقة القياسيةخطوات

 :متر الطريقة القياسية بالخطوات اآلتية

ًالغرض من التمهيد إثارة الطلبة وتهيئتهم ذهنيـا للتعامـل مـع الـدرس الجديـد ويجـري : التمهيد )1

 .ّبأحد األساليب التي مر ذكرها

 : اآليتط شرتيف هذه الخطوة ي. عرض القاعدة )2

 جهـاز بوسـاطةكتابة القاعدة عىل السبورة بخط واضح يـراه الجميـع، أو عرضـها يف شـفافية  .أ 

 .العرض فوق الرأس

 .أن تكون القاعدة مصوغة بلغة سليمة صياغة دقيقة .ب 

 . فيهاصأن تكون متكاملة النق . ج 

 .ّأن تقرأ من املدرس ثم الطالب أكرث من مرة . د 

 .لقاعدة أو عنارصهاأن يجري تنبيه الطلبة عىل جزئيات ا .ه 

ـة )3 ـة ـمـن . ـعـرض األمثـل ـديم أمثـل ـة تـق يف ـهـذه الخـطـوة يطـلـب اـملـدرس ـمـن الطلـب

 تنطبق عليها القاعدة التي تم عرضها وهذا يعني تحليل القاعدة مالحظاتهم الخاصة

 وتقديم األمثلـة التـي تنطبـق عـىل مضـمونها عـىل أن تكـون هـذه األمثلـة واضـحة

 



 طرائق التدريس القدمية

 

 318

10 

 القاعدة من خـالل اسـتقراء األمثلـة، ًيبا يسهل عىل الطلبة إعادة تشكيلوتكتب عىل السبورة مرتبة ترت

الخطـوة يجـري وينبغي التنبيه عىل أن تكون األمثلة كافية لتغطيـة جميـع عنـارص القاعـدة ويف هـذه 

 .الربط بني األمثلة والقاعدة من خالل توضيح العالقة بني كل مثال والقاعدة

شـفهي : ً أيضـانة تأيت مرحلة التطبيق وله مستويابينها وبني األمثلعرض األمثلة والربط بعد . التطبيق )4

 .وتحريري وينبغي أن يكون شامالً لجميع جزئيات القاعدة

 قياسيةالميزات الطريقة 

 :تتميز الطريقة القياسية باآليت

 تختزل الوقت والجهد املبذول يف عملية التعليم والتعلم. 

 مريحة للمدرس. 

 ي تقدمها تتسم بالدقة والضبطالقواعد والقوانني الت. 

 تالئم املوضوعات التي ال ميكن استخدام االستقراء يف تدريسها. 

 يل يف االنتقال من الكل إىل األجزاءقتتامىش وطبيعة اإلدراك الع. 

 ذات طابع تطبيقي يتعلم الطالب فيها كيف يطبق القواعد العامة عىل الحاالت الخاصة. 

 عيوب الطريقة القياسية

 :ىل الطريقة القياسية أنهايؤخذ ع

 ال تنمي عادات التفكري الجيد. 

 ال تالئم املستويات الدنيا من مراحل التعليم. 

 تتطلب قدرة عىل التحليل وتحديد الخصائص والقياس عليها قد ال تتوافر لدى الجميع. 
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 طرائق التدريس الحديثة
حـت دام الطريقـة يف التـدريس وينـدرج ت يف استخإن ما نعنيه بالحداثة هنا هو العامل الزمني

هذا العنوان طرائق التدريس التي ظهرت يف مجـال التـدريس وطبقـت منـذ بـدايات القـرن العرشيـن 

ًصعودا وهي كثرية ال يتسع املجال للتعريف بها يف فصل واحد فهناك العديد من اسرتاتيجيات التدريس 

 :الحديثة ولكل منها العديد من األساليب مثل

 تعلم باأللعاباسرتاتيجيات ال. 

 اسرتاتيجيات التعلم التعاوين. 

 م البنايئاسرتاتيجيات التعل. 

 اسرتاتيجيات التعلم الذايت. 

 ات حل املشكالتاسرتاتيجي. 

ً طرائق التدريس الحديثة التي نرى أنها أكـرث اسـتخداما مـن غريهـا يف لذلك سنقرص الحديث عىل. وغريها

 :التدريس ال سيام يف بلداننا العربية وسنتناول منها ما يأيت

 .طريقة املرشوعات .1

 .طريقة الوحدات .2

 .طريقة حل املشكالت .3

 .طريقة االكتشاف .4

 .طريقة التعلم باللعب .5

 . متثيل األدوارريقةط .6

 .طريقة العصف الذهني .7

 .طريقة التعليم املتاميز .8

 . التعليميةبطريقة التعليم بالحقائ .9

 .طريقة التعليم املربمج . 10

 .التعليم اإللكرتوين . 11

 . ما يأيت بيان ملاهية كل من الطرائق املذكورة، وخطواتها وميزاتها وعيوبهاوفيام
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 طريقة املرشوعات: أوالً

 املرشوع تعود إىل املريب جون ديوي التي طورها كلباتريك ووضع أبعادها، فهـي إن فكرة طريقة

 وخارجها، وهذا ما ذهـب إليـه عىل مبدأ ربط التعليم بالحياة التي يحياها املتعلم داخل املدرسةتقوم 

ًمكانـا يحيـا فيـه الطفـل حيـاة  يجـب أن تكـون جون ديوي فيام أراده من املدرسة إذ رأى أن املدرسـة

امعية حقيقية، فيتدربون فيها عىل مواجهة مشـكالت الحيـاة التـي يتعرضـون لهـا أو قـد تجـابههم اجت

 .خارج املدرسة

 مبادئ الفلسفات الرتبوية الحديثة التي تريد من املتعلم أن يكون إىل املرشوع تستند إن طريقة

مصـادرها ا وتحصـيلها مـن ًإيجابيا يف عملية التعلم، ويعتمد عىل نفسه يف البحث عن املعرفة واكتشافه

 لـذلك فـإن هـذه  عىل املدرس فدور املدرس ال يتعدى التوجيه واإلرشادهعتامداملتنوعة وال يكون جل ا

جامتية، والرتبية التقدمية حـول تـدريب املـتعلم عـىل االطريقة تأيت استجابة ملا تدعو إليه الفلسفة الرب

 ـعـىل نفـسـه يف تحـصـيل املـعـارف والـخـربات أـسـاليب البـحـث ـعـن املعرـفـة وإعطاـئـه الفرـصـة لالـعـتامد

 أكـرثًواملهارات تأسيسا عىل افرتاض أن ما يتوصل إليه املتعلم بنفسه يحـتفظ بـه ملـدة أطـول، ويكـون 

 مـن مشـكالت يف درة عىل توظيفـه يف مواجهـة مـا يعرتضـهنه يكون أكرث قأفضالً عن  مقاومة للنسيان

ًعلم يف طريقة املرشوع يبذل جهـدا ذاتيـا يتسـم بالنشـاط حياته التي تتضمن الكثري من املشاريع، فاملت ً

وبذلك فإن هذه الطريقة تتامىش ومنهج النشاط ألنهـا تجعـل املتعلمـني يتعلمـون عـن طريـق العمـل 

 . فيحيون يف املدرسة حياة طبيعية مبنية عىل نشاطهم الذايت

وبذلك فهو يؤكـد . عيوقد عرف املرشوع من كلباترك بأنه فعالية قصدية تجري يف محيط اجتام

 : أمرين

 . مامرسة عملية أو عمل معني: األول

أن يـكـون متـصـالً بالحـيـاة الـتـي يحياـهـا اـملـتعلم ويـشـرتط يف القـصـد الـهـدف أو القـصـد : الـثـاين

فاملرشوع هو عمل ميداين يقوم به املتعلم يتسم بطبيعته العملية ويجري تحت إرشاف املعلم عـىل أن 

 ويتم يف بيئة اجتامعيـة، ومبوجـب طريقـة املرشوع يكلـف لمتعلم يف تعلمهًدفا يقدم خدمة ليكون ها

ًالطالب بتنفيذ عمل معني يشكل محورا من  محاور املنهج، أو موضوعا أو وحدة فيه يف صـورة مرشوع  ً

ًيتضمن عددا من أوجه النشـاط مسـتخدما عـددا مـن مصـادر الـتعلم ذات الصـلة بـاملرشوع لتحقيـق  ً ً

 . ة مهمة من وجهة نظر املتعلمأهداف محددة مقصود
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 أنواع املشاريع

 : هناك أكرث من تصنيف ألنواع املشاريع فهي 

 :  تقسم عىل أربعة أنواع هي:من حيث الغرض من املرشوع .1

 العمل أو اإلنتاج، أو صنع األشـياء  نحومرشوعات  بنائية إنشائية تتضمن املشاريع التي تتجه .أ 

 . مرشوع إنشاء بستانوع تسمني العجول، مرشوع صناعة األلبان، ومرشو: مثل

:  تتضمن املرشوعات التي يكون الغرض  من  تنفيـذها االسـتمتاع مثـل.مرشوعات استمتاعية .ب 

 .الرحالت التعليمية، والزيارات التي تخدم مجال الدراسة ويشارك فيها املتعلمون

ل ملشـكلة يهـتم  تتضمن املرشوعات التي يراد منها الوصول إىل حـ.مرشوعات  حل املشكالت . ج 

مرشوع حملة التوعيـة : بها املتعلمون، أو الكشف عن أسباب املشكلة وطرائق معالجتها مثل

 . الصحية، مرشوع مكافحة الحرشات، مرشوع املحافظة عىل البيئة

 تتضمن املرشوعات التي يكون الغـرض منهـا اكتسـاب املهـارات .مرشوعات اكتساب املهارات . د 

 . مرشوع مكافحة الحرائق، مرشوع إسعاف املصابني: مثلاألدائية، أو االجتامعية، 

 : من حيث عدد املشاركني يف املرشوع تقسم عىل .2

 :  نوعاني تضم املشاريع التي ميارس فيها كل طالب عمالً لوحده وه.املشاريع الفردية .أ 

  مرشوع  واحد لجميع الطالب غري أن كل طالب ينفذه لوحده من دون العمـل مـع اآلخـرين

ً من الطلبة جميعا البحث يف خصائص شعر املتنبي فيتوىل كل طالـب تنفيـذ هـذا ن يطلبأك

 . املرشوع لوحده مع أنه واحد للجميع

 يعني أن يكون لكل طالب مرشوع معني ينفذه بنفسه كأن يكلـف أحـد .مرشوع لكل طالب 

 وآخر الطلبة بالبحث يف خصائص شعر املتنبي، واآلخر يف خصائص فن الغزل، وآخر يف املديح،

 . خوانيات ، وهكذايف األ

ًيعمل فيها جميع طلبة الصـف معـا أو مجموعـة مـن  التي  وهي املشاريع.املشاريع الجامعية .ب 

 . إصدار نرشة شهرية، أو إقامة مهرجان خطايب، أو إقامة عرض مرسحي: الطلبة مثل
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 : من  حيث اإلعداد واملحتوى تقسم عىل .3

كلـف بـاملرشوع بكتابـة التقـارير وامللخصـات املكلـف بهـا حسـب  مبوجبها يقـوم امل.املشاريع املكتبية .أ 

 .تخصصه ثم يعرض ما أنجزه عىل اآلخرين ملناقشته

 فمشـاريع التصـميم لطالـب سـنيهذا النوع بـاختالف اختصاصـات الدار ويختلف .املشاريع التصميمية .ب 

 . الهندسة غري مشاريع التصميم لطالب الفنون الجميلة

هي  تلك املشاريع التـي تتنـاول مـا هـو موجـود مـن أنظمـة وأجهـزة، ومعـدات   .املشاريع التطويرية .ج 

 . وتطويرها لتكون أكرث قدرة عىل تلبية متطلبات املواقف الجديدة

 . خطوات طريقة املرشوع

 : هناك أربع خطوات تنفذ بها طريقة املرشوع هي

يار املرشوع يف هذه الخطـوة األوىل التي تبدأ بها طريقة املرشوع هي اخت الخطوة .اختيار املرشوع .1

 : يتيقوم املدرس باآل

 .طرح موضوع معني ذي أهمية عند املتعلمني وصلة باملنهج التعليمي وأهدافه .أ 

 .بيان أهمية املوضوع املطروح وفتح املناقشة حوله .ب 

 . وقد يطلب املدرس من الطلبة طرح موضوعات يشعرون بأهميتها والحاجة إىل البحث فيها . ج 

ٍ إىل ظاهرة من ظواهر الحياة، أو صعوبة من صعوبات املنهج، أو حدث جار وقد يتم التعرض

 . له صلة باملنهج

 . إجراء مناقشة حول املرشوعات املطروحة وبلورتها وبيان أهميتها . د 

منح الفرصة للطلبة الختيـار املرشوع األهـم مـن بـني املرشوعـات املطروحـة عـىل أن تكـون  .ه 

 : املشاريع املطروحة

  حياة الطلبةذات أهمية يف . 

 متصلة بأهداف املنهج . 

 تستجيب لرغبات الطلبة وميولهم . 

 تالئم مستوى الطلبة . 

 متنوعة . 

 ممكنة التنفيذ. 
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 : تبصري الطلبة بفائدة كل مرشوع ومستلزمات تنفيذه .و 

 : وخالصة القول يف املرشوع الذي يتم اختياره أن يكون

 ة تربويةًنابعا من حاجات الطلبة ذا أهداف وظيفية،وقيم . 

 ًمراعيا الرتابط بني املوضوعات القدمية والجديدة. 

 قابالً للتنفيذ يف الزمن املحدد، ومستلزمات تنفيذه متوافرة، وذا كلفة مقبولة. 

 ًمالمئا لقدرات الطلبة، متصالً بحياتهم االجتامعية . 

 ًيشكل جزءا من املنهج التعليمي، ويتامىش ونظام توزيع الدروس يف املدرسة . 

أما مسؤولية اختيار املرشوع بعد طرح املوضوعات ومناقشتها وإرشـاد املـدرس وتوجيهـه فتقـع 

ًعىل الطالب إذا كان املرشوع فرديا، وعىل املجموعة املنفذة إذا كان املرشوع جامعيا ً. 

وعليهم أن يدركوا أن نجاح ه  بعد اختيار املرشوع يبدأ الطلبة بوضع خطة لتنفيذ.تخطيط املرشوع .2

وع يف تحقيق أهدافـه يتوقـف عـىل وضـوح طريقـة التنفيـذ وتفاصـيل إجراءاتهـا يف أذهـان املرش

ففي هذه املرحلـة يقـوم الطالـب بوضـع خطـة مفصـلة لتنفيـذ املرشوع تحـت إرشاف . املنفذين

 : املدرس وتتضمن الخطة

 . تحديد أهداف املرشوع .أ 

 . تحديد نوع النشاط الفردي أو الجامعي الالزم لتنفيذ املرشوع .ب 

 .وصف اإلجراءات والطرق الالزمة لتنفيذ املرشوع . ج 

 .تحديد مراحل التنفيذ . د 

تحديد طبيعة املعلومات املطلوبة واألساليب اإلحصائية التي يقـتيض املرشوع اسـتخدامها إن  .ه 

 . كان يقتيض ذلك

 . لحل املشكلة إن كان املرشوع يف صورة مشكلةاملالمئة وضع الفروض .و 

 . ئق التغلب عليهاالصعوبات املحتملة وطراتحديد  .ز 

يف هذا الخطوة توضـع الخطـة موضـع التطبيـق فيقـوم كـل طالـب بـأداء :التنفيذ  .3

ًاملهامت واألدوار املحددة له ضمن الخطة عندما يكـون املرشوع جامعيـا، أو تنفيـذ 

إليـه، ًالخطة كاملة إذا كان املرشوع فرديا، عىل أن يقـوم بتسـجيل كـل مـا يتوصـل 

 بعـض تاج إىل نقاش، وقد تجري يف أثناء مرحلـة التنفيـذ املالحظات التي تحتبثوي

 التعديالت عىل الخطة وأعامل الطلبة عىل أن يقوم املدرس يف هذه املرحلة بتـذليل 
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، وتقـديم التوجيـه واإلرشـاد مئـة لعمـل الطلبـةالصعوبات التي قد تواجه الطلبة، وتهيئة الظـروف املال

ً الوقت الالزم لتنفيذ املرشوع وعليه أن يكون صبورا وال يحـل للطلبة واإلجابة عن استفساراتهم، وتوفري

رشوع بعمليـة تطبيقهـا، لمحل الطالب يف أداء عمله كام عليه أن يدرب الطلبة عىل تنفيذ الخطة قبل ا

ًوعليه أن يرشد الطلبة إىل تقويم كل خطوة مـن خطـوات التنفيـذ تقوميـا ذاتيـا، ومالح ظـتهم يف أثنـاء ً

هم عند الحاجة ألغراض التوجيه واإلرشاد وتذليل الصعوبات الطارئـة التـي تظهـر يف  بالتنفيذ، ويجتمع

 .أثناء عملية التنفيذ

 التقويم يف طريقة املرشوع عملية مستمرة تسري مع املرشوع منذ اختياره وترافق مراحلـه :التقويم .4

ائـد وتحديـد ويف نهاية املرشوع يستعرض كل طالب ما قام به من عمل وما تحصـل عليـه مـن فو

ًيكـون الطالـب حكـام ًفرديـا نقاط النجاح واإلخفاق واملشكالت التي تعرض لها، وإذا كان املرشوع 

عىل نفسه وعمله يف ضوء معايري يزوده بها املدرس، ويدربه عىل كيفيـة اسـتعاملها لتقـدير نتـائج 

ًأما إذا كان املرشوع جامعيا فيكون الحكم عليه جامعيا من الطلبة  أ.عمله نفسـهم فينتقـد الطلبـة ً

ًبعضهم بعضا، وعىل أساس ما تقدم فإن هذه الخطوة تدرب الطلبة عىل التحليل النقدي، وتقـديم 

ص يم الطالـب أو الطلبـة ألعاملهـم يـتفحوبعد تقي. املقرتحات، فتنمي قدرة الطلبة يف هذا املجال

 . املدرس النتائج، وينبه الطلبة عىل أخطائهم إن وجدت

 . ملرشوعميزات طريقة ا

 .تعود الطلبة االعتامد عىل النفس وتحمل املسؤولية، والصرب يف العمل .1

 .تعودهم املثابرة والجد يف العمل .2

 .ب الطلبة عىل مواجهة املشكالت التي قد تواجههم والتصدي لحلهاتدر .3

 .تنمي قدرات املتعلم عىل التحليل والنقد وإصدار األحكام .4

ـاة اال .5 ـاملجتمع والحـي ـة ـب ـربط املدرـس ـية ـت ـة املدرـس ـني البيـئ ـل ـب ـل التواـص ـوفر عواـم ـة، وـت جتامعـي

 .واالجتامعية

 .تعود الطلبة البحث املنظم .6

 .تكشف عن مواهب الطلبة وتظهر ما بينهم من فروق يف القدرات واملواهب .7

 .تنمي روح العمل التعاوين بني الطلبة، وتقدير العمل الجامعي .8
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 . عيوب طريقة املرشوع

 :  ما يأيتيؤخذ عىل طريقة املرشوع

 .بعض املرشوعات تتطلب إمكانيات مادية وتسهيالت إدارية ال توفرها املؤسسات التعليمية .1

 . اعتامد هذه الطريقة يتطلب إعادة توزيع الدروس وساعات الدوام يف املدرسة .2

ًتتطلب وقتا طويالً قياسا بغريها .3 ً. 

 .وفري مستلزماتهابعض املرشوعات تحتاج إىل متابعة تعجز املؤسسات التعليمية عن ت .4

 .تحتاج إىل كفايات خاصة للمدرسني قد ال تتوافر لدى الجميع .5

 Unitsطريقة الوحدات : ًثانيا

 لـلـامدة ـخـاصـتـرتبط طريـقـة الوـحـدات مبوريـسـن وتـسـمى بطريـقـة موريـسـن، وـهـي تنـظـيم 

تنوعة  أنشطة مإىل مامرسةالتعليمية يضع املتعلمني يف موقف تعليمي شامل يثري اهتاممهم، ويدفعهم 

 .تفيض إىل تعلم خاص، وهي تقوم عىل افرتاض أن لكل وحدة طريقة تدريس تالمئها

إن طريقة الوحدات تعد رد فعل عـىل األسـاليب التقليديـة يف بنـاء املـنهج وتقدميـه يف حصـص 

تقليدـيـة إذ ـجـرت الـعـادة أن تبـنـى املـنـاهج املـقـررة يف وـحـدات ـشـاملة واـسـعة تتـضـمن ـكـل وـحـدة 

يدة يعالج كل موضوع منهـا بصـورة منفصـلة عـن املوضـوعات األخـرى ويـدرس موضوعات صغرية عد

لـذلك رأى .  االسـتقراء أو غريهـا أومبوجب طرائق التـدريس املعتـادة كطريقـة املحـارضة، أو املناقشـة،

نـني مـواد كل منفصل عن بعضـها قـد يـؤدي إىل تقموريسن أن تجزئة  الوحدات العامة، وتدريسها بش

مبا أن الطريقة وسيلة وليست غاية فيجـب أن و. ضيه طريقة التدريستحسب ما تقالتعلم وتحديدها ب

 متطلبـات تـوائمال تكيف املادة لتؤام الطريقة بل العكس إن طريقـة التـدريس هـي التـي ينبغـي أن 

املادة، وأهدافها؛ لذلك دعا إىل تبني طريقة الوحدات وطريقة الوحدات من طرائق التـدريس الحديثـة 

مها عـىل وحـدات ذات ياملعلومات لدى املتعلمني ومتكنهم من املادة كاملة عن طريـق تقسـالتي تعزز 

معنى مرتابطة فيام بينها فضالَ عن ترابطها مع الوحدة األساسية وبذلك فـإن املـتعلم إذا مـا متكـن مـن 

 .املادة مرتابطة تتحقق أهداف املادة متكاملة ال أجزاء منفصلة
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ة عىل شكل أقسام كبرية مرتابطـة لوحدات يقتيض تنظيم مفردات املاداإن التدريس مبوجب طريقة 

مع بعضها ميثل كل قسم وحـدة ذات كيـان وأهـداف خاصـة غـري أنهـا مرتبطـة بالوحـدات األخـرى وبهـذا 

تختلف عن تنظيم املادة مبوجب طرائق التدريس األخرى التـي تقسـم املـادة مبوجبهـا عـىل أجـزاء صـغرية 

ً املادة حصة، أو حصتان عىل األكرث، من دون أن يكون كل جـزء قامئـا بذاتـه أو بحيث تخصص لكل جزء من

له كيان خاص فيحصل الطلبة مبوجبها عىل أفكار غري مرتابطة األمر الذي يؤدي إىل عدم إدراكهم العالقة بني 

 .أجزاء املادة الشاملة، وهذا ما جاءت طريقة الوحدات ملعالجته

 التي تجمع حولها املعلومات واألفكار املختلفة وقد تكون الوحدة االرتكازإن الوحدة هي نقطة 

مشكلة، أو خربة ، أو ظاهرة معينة، ويستند اختيار الوحدة إىل الكتاب املدريس، واملـادة الدراسـية، مـع 

 ). 2006عطية،(مراعاة اهتاممات الطلبة 

 . أنواع الوحدات

 : هناك أكرث من نوع للوحدات هي

 ىل املادة الدراسية وتعنـي أن يـنظم مقـرر كـل مـادة مـن وحـدات كبـرية قـد الوحدات القامئة ع

تستغرق دراسة كل وحدة مدة رمبا تصل إىل شهرين، وتدور كل وحدة من هـذه الوحـدات حـول 

ًمحور رئيس يؤخذ من املادة نفسها وتعالج جانبـا ذا أهميـة يف حيـاة املتعلمـني وال يـتم االلتـزام 

املادة أو بني املادة واملواد األخرى كأن يكون املحور هو اللغة العربية، بالحدود الفاصلة بني فروع 

فيدرس الطلبـة الكـالم ) املحور(ويتم تقسيم الوحدة إىل وحدات مرتابطة ترتبط بالوحدة الشاملة 

يف وحدة، واالستامع يف وحدة، والكتابة يف  وحدة، والقراءة يف وحـدة، وهكـذا بحيـث تكـون كـل 

 . ها ذات معنى لكنها مرتابطة مع الوحدات األخرى والوحدة الرئيسة أو املحوروحدة قامئة بذات

  الوحدات القامئة عىل الخربة، مبوجب هذا النوع من الوحدات يـدور نشـاط الطلبـة حـول إحـدى

عىل الخربة بجميع جوانبهـا بغـض النظـر عـن الحـواجز  القامئة حاجاتهم الرئيسة وتدرس الوحدة 

 .ملعرفة اإلنسانيةالفاصلة بني مبادئ ا

  ًالوحدات ذات املرجع، مبوجب هذا النوع يوضـع مرجـع خـاص للوحـدة سـواء
أكانت قامئة عىل املادة أو عىل الخربة يسمى مرجـع الوحـدة ويتضـمن املرجـع 

 ة لها، والوسائل التعليميـة املسـتخدمة، مئأهداف تدريس الوحدة واألنشطة املال
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ملعلم واملتعلم، عىل أن هذا النوع من الوحدات يعد من نخبة من  امنوأساليب التقويم التي تستخدم 

 . املتخصصني يف الرتبية مع بعض املدرسني والدارسني

 . كيف تحدد الوحدات

 : يقوم املدرس بتحديد الوحدات بإتباع اآليت

 تقسيم محتوى املنهج عىل وحدات كبرية ذات قواسم مشرتكة. 

 تبعا ملحورهاوضع عنوان لكل وحدة يعرب عن محتواها ً . 

  تحديد خربات املتعلمني السابقة لغرض الربط بينها وبـني الوحـدة واالسـتفادة منهـا يف تعلـيم

 . الوحدة

 ًتقديم الوحدة مراعيا الربط بني الوحدات . 

 تحديد األنشطة التي تقود إىل استخدام مهارات الطلبة وقدراتهم. 

 اعد عىل التوصل إىل النتائجتحديد الحقائق واملعلومات املطلوب دراستها، وتس. 

 . خطوات طريقة الوحدات

 : مير التدريس بطريقة الوحدات بالخطوات اآلتية

 : وهو عبارة عن خطوة استطالعية قد تستغرق أكرث من حصة واحدة وتهدف إىل: التمهيد )1

  تعرف الخربات السابقة لدى املتعلمني للتأكد من مالءمة الوحدة لقـدرات الطلبـة وخلفيـاتهم

 . ملعرفيةا

  ربط الوحدة الجديدة بالخربات السابقة لدى الطلبة، وتهيئة أذهانهم لتلقي املادة يف الوحـدة

 . الجديدة

  تعرف ما ينبغي فعلـه يف عمليـة التخطـيط لتنفيـذ الوحـدة، وميكـن أن تنفـذ هـذه الخطـوة

 : بأسلوبني

ً يعد املدرس اختبارا تحريريا لقياس .إجراء اختبار تحريري: األول قـدرات الطلبـة ً

ً باملوضوع الجديد مراعيا أن  ذات صلة املعرفية، وما لديهم من معلومات سابقة

ًيكون االختبار واضحا ميكن ألكرب عدد ممكن من الطلبة اإلجابة عنـه، وال توضـع 

 درجات عىل اإلجابة مع إعالم الطلبة بأن الغرض من هذا االختبار هو معرفة مـا
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أسـئلة هـذا االختبـار موضـوعية أو ع ومستوى تلك املعرفة، وقد تكون يعرفه الطلبة عن املوضو

 . الية، غري أن املوضوعية قد تكون أكرث دقة يف قياس مستوى املعرفة السابقةمق

ًيف هذا األسلوب يعد املدرس عددا من األسـئلة الصـفية التـي تقـيس : إجراء اختبار شفهي: الثاين

 مناقشة صفية عن طريق طرح هذه األسئلة عىل الطلبـة املعلومات السابقة لدى الطالب ويجري

ًشفهيا مع مراعاة إرشاك جميع الطالب يف اإلجابة عن تلك األسـئلة غـري أن هـذا األسـلوب قـد ال 

ًنه أكرث حيوية ونشاطا ويـوفر فرصـة أفضـل للتفاعـل أًيكون دقيقا يف تحديد مستوى املعرفة مع 

 .بني املدرس والطلبة

 ـهـذه الخـطـوة يـقـوم اـملـدرس بإـثـارة دافعـيـة املتعلـمـني نـحـو تعـلـم الوـحـدة يف: إـثـارة الدافعـيـة )2

ًودراستها، ويجذب انتباههم عىل موضوعها،ويثري رغبتهم يف التصدي لها معتمدا أساليب كثرية يف 

مـا ذلك لعل من بينها بيان أهمية الوحدة وصلتها بحاجات الطلبة وارتباطها مبتطلبات الحيـاة، و

 . لمها من فائدة للمتعلمنيميكن أن يوفره تع

فكرة عامة عن الوحدة ومـا تحتـوي مـن أفكـار مـن دون  الخطوة يقدم املدرس هيف هذ: العرض )3

الخوض يف تفصيالت الوحدة، ويكون العرض هنا يف صورة رسد مستمر من دون مقاطعة الطلبـة، 

باه الطلبـة وقد يستغرق العرض أو خطوة العرض حصة كاملة عىل أن يحرص املدرس عىل شد انت

إليه ومتابعتهم يف أثناء العرض، ويكون لقوة شخصية املدرس، ودرجة إتقانـه املـادة وإملامـه بهـا  

دور كبري يف شد انتباه الطلبة وتواصلهم مع املدرس، وعىل املـدرس يف هـذه الخطـوة أن ال يكـرث 

ذه الخطـوة هـو مـن هـًمن الحركة والتجوال بني الطلبة ليك ال يشتت انتباههم علام أن الغـرض 

 . استيعاب اإلطار العام للوحدة ال تفصيالتهامتكني الطلبة من

يف هذه الخطوة يقوم املدرس بقياس نتائج العـرض، ومـدى اسـتفادة كـل : اختبار فاعلية العرض )4

 : طالب منه ويتم ذلك بأسلوبني هام

 مبوجبه يعرب كل طالب عام فهمه عن الوحدة بأسلوبه الخاص.االختبار املقايل . 
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  االختبار املوضوعي الذي تتكون أسئلته من أسئلة الصواب والخطأ، أو االختيار من متعدد، أو

غريها، ثم يقوم املدرس بعد إجراء االختبار بفحص اإلجابات وتحديد الطلبة الـذين اسـتوعبوا 

العرض، والطلبة الذين مل يستوعبوا العرض، وعند ظهور عدد مـن الطلبـة ممـن مل يسـتوعبوا 

رض كام ينبغي يقوم املدرس بإعادة العرض لهؤالء، وتكليف اآلخرين ممن أظهرت النتـائج الع

 . استيعابهم العرض بعمل آخر ميارسونه يف أثناء العرض الثاين

يف هـذا الخطـوة يقـوم الطلبـة بدراسـة الوحـدة : بحث الطلبـة يف تفصـيالت املـادة واسـتيعابها )5

تمكن منها، غري أن هذه الخطوة تتطلـب مـن املـدرس والبحث يف تفصيالتها لغرض استيعابها وال

للطلبة مستلزمات البحث وحرية التنقـل مـن مكـان إىل آخـر توفر أن ينظم بيئة التعلم بطريقة 

وسهولة الوصول إىل املراجع التي ميكن االستعانة بها يف دراسة الوحدة، وتوفري الوسائل التعليمية 

يف هـذه الخطـوة يعتمـدون عـىل أنفسـهم يف تحصـيل إن الطلبـة .الالزمة ذات الصـلة بالوحـدة

املعلومات مستفيدين من معلوماتهم السابقة وما استوعبوه من العرض العام، وملـا كـان الطلبـة 

غري متساوين يف قدراتهم املعرفية فقد ينجز البعض منهم دراسة الوحدة قبل غريه وهذا يقـتيض 

 ويكون دور املدرس يف هذه الخطوة التنقـل أن يقوم املدرس بتكليف من أنجز عمله بعمل آخر،

 .بني الطلبة ومالحظة أدائهم وتوضيح ما به غموض عند بعضهم

ًيف هذه الخطوة يجري املدرس اختبارا لغرض التأكد من أن الجميـع  : اختبار اإلتقان واالستيعاب )6

متعـدد، وإذا متكن من استيعاب الوحدة وأتقنها، ويفضل أن يكون االختبار من نوع االختيار من 

ًما أظهر االختبار أن قسام من الطلبة مل يستوعب الوحدة كام ينبغي يطلـب مـنهم االسـتمرار يف 

البحث حتى يتمكنوا مـن اسـتيعابها وإتقانهـا، أمـا الـذين أظهـر االختبـار متكـنهم مـن الوحـدة 

 .فيكلفهم بأعامل أخرى

 إيجاز الوحدة بعـد  يف هذه الخطوة يطلب املدرس من الطلبة:اإليجاز أو التنظيم )7

أن تأكد من أن الجميع استوعبها وأتقنها واإليجاز هنا عبارة عن تلخـيص ملحتـوى 

الوحدة وتنظيم ما توصـل إليـه الطالـب بعمليـة البحـث يف صـورة نقـاط تتقـدم 

 إن الـغـرض ـمـن ـهـذه الخـطـوة . النـقـاط األوـسـع فيـهـا ـعـىل األـضـيق، أو األـصـغر

 طوة السابقة إمنا هو قياس قدرة الطلبة عىلليس قياس اإلتقان ألن ذلك تم يف الخ
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ًتنظيم أفكارهم، وأبحاثهم، وترتيبها ترتيبا منطقيا، علام بأن هذه الخطوة ليست رضورية مع الوحدات  ً ً

ًاملرتبة ترتيبا منطقيا إمنا تلزم الوحدات الواسعة غري املرتبة ترتيبا منطقيا ً ً ً. 

 ، أو إيجازه أمام املدرس والطلبـةض خالصة بحثه، يف هذه الخطوة يقوم كل طالب بعر.التسميع )8

ن لكل طالـب طريقتـه الخاصـة بطـرح ملخصـه عىل أن ملخصات الطلبة قد ال تكون متطابقة أل

الذي يعرب عن وجهة نظره الخاصة عن املادة وتفصيالتها، وقد تستغرق هذه الخطوة حصـتني أو 

 يشرتك الطلبة يف مناقشة مـا يسـمعون ًأكرث تبعا لعدد الطالب وحجم الوحدة، ويف هذه الخطوة

 . من ملخصات زمالئهم

 . ميزات طريقة الوحدات

 :  مبا يأيتالوحداتتتميز طريقة 

 املعلومات التي تقدمها كاملة غري مجزأة تراعي مبدأ الكلية والرتابط . 

 متكن الطلبة من إدراك العالقات بني وحدات املادة الدراسية . 

 بحث والتنقيب بأنفسهمتنمي قدرات الطلبة عىل ال . 

 تجعل الطلبة أكرث فاعلية يف التعلم . 

 تعزز العالقة االجتامعية بني الطلبة واملدرس . 

 تنمي القدرة عىل التعبري لدى الطلبة . 

 تزيد ثقة الطالب بأنفسهم وتشعرهم بأنهم قادرين عىل اإلنجاز. 

 . عيوب طريقة الوحدات

 : يؤخذ عىل طريقة الوحدات أنها

 وقتا طويالًتستغرق ً. 

 عندما ال يدرك الطلبة العالقة بني الوحدات كام ينبغي تكون آثارها سلبية . 

 ليس جميع الطالب قادرين عىل البحث والتنقيب من دون معاونة املعلم . 

 ال تالئم املراحل الدراسية األولية . 

 ول الدروس اليومية ألنها تحتاج إىل وقت مفتوحاال تالئم نظام جد . 
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 . طريقة حل املشكالت: ًاثالث

املشكلة هي موقف جديد يواجه املتعلم، ومل يكن لديه حل جاهز له يف ذلك الحني وهذا يعني 

 يحتـاج إىل حـل ألن هًاملوقف ال يعد مشكلة ما مل يشعر بها املتعلم ويشعر بأنها متثل عائقا يف طريقأن 

 ليك ينشط يف البحث عن حل لها، واملوقـف الشعور باملشكلة والحاجة إىل حلها هو الذي يدفع املتعلم

الذي يعد مشكلة لفرد معني قد ال ميثل مشكلة عنـد فـرد آخـر، ويف ضـوء هـذا املفهـوم فـإن املشـكلة 

 .  إليهًموقف صعب يشكل عائقا بني الفرد وتحقيق ما يسعى

لذلك فإن طريقة حل املشكالت تشدد عـىل أسـلوب الحـل والكيفيـات الالزمـة الكتشـاف ذلـك 

لحل من املتعلمني تحت إرشاف املدرس، وتوجيهاته إذا ما اقتىض األمر ذلك؛ فهي من طرائق التـدريس ا

عـامل العقـل والتعـاون إالتي تهتم باملشكالت التعليمية والتفكري يف إيجاد حلول علمية لها عن طريـق 

 .م للخـربات التعليميـةبني املتعلمني يف التصدي لذلك الحل، ويكون دور املدرس فيها دور املوجه واملنظ

وتقوم طريقة حل املشكالت عىل إثـارة مشـكلة تحظـى بـاهتامم املتعلمـني وتشـد انتبـاههم التصـالها 

فاملشـكلة متثـل حالـة تسـبب الحـرية لـدى الطلبـة . بحاجاتهم، وتدفعهم للتفكري والبحث عن حل لهـا

م وإزالـة الغمـوض الـذي فينشطون يف التفكري والتأمل إليجاد حـل لهـا مـن أجـل الخـروج مـن حـريته

إن هذه الطريقة تتأسـس عـىل مبـدأ مفـاده أن لألفـراد حاجـات يسـعون إىل . واجههم يف تلك املشكلة

تحقيقها، وإشباعها، ومن أجل إشباعها قد يواجهون مشكالت، ومعوقات تتطلـب حلـوالً مالمئـة وهـذه 

 لغرض الوصول إىل الحل األمثـل، الحلول يتطلب الوصول إليها إعامل الفكر والبحث والدراسة والتحليل

وعندما ينشط الفرد يف حل مشكلة مشتقة من الحيـاة، ويتوصـل إىل حـل إيجـايب لهـا فإنـه سيكتسـب 

وعىل هذا األساس شدد املريب ديوي عـىل أن . مهارة وخربة يف حل مشكالت مامثلة قد تواجهه يف الحياة

 ومن هذا املنطلق تعترب طريقة حل املشكالت تكون املشكالت التي يتصدى لها الطلبة واقعية حقيقية،

ها عمليات التطـور املسـتمرة يف الحيـاة، وكـرثة التحـديات التـي ميكـن أن تعـرتض األفـراد قتضترضورة ا

 . وتحتاج إىل حلول

ًوتأسيسا عىل ما تقدم فإن استخدام طريقـة حـل املشـكالت يجعـل التـدريس عمـالً وظيفيـا ذا  ً

علم عالقـة املدرسـة بالبيئـة، ويـربط الـتالثقة بالنفس لدى الطلبة، ويعزز معنى عند املتعلمني، ويعزز 

 . بالعمل أو التطبيق



  طرائق التدريس الحديثة

 

 334

11 

 

 . خطوات  طريقة حل املشكالت

 : مير التدريس بطريقة حل املشكالت بالخطوات اآلتية

 .إثارة املشكلة التي يراد البحث عن حل لها )1

شـكالت تهـم املتعلمـني ويشـعرون  مع أن الحياة مليئة باملشـكالت ولكـن لـيس جميـع هـذه امل

ًبالحاجة إىل حلها، وملا كان اإلحساس باملشكلة رشطا الزما لنشاط الذهن يف البحث عـن حـل لهـا، فـإن  ً

من األفضل أن يتحسس الطلبة املشكلة بأنفسهم مع إمكانية قيام املدرس بلفت انتباه الطلبة عليها، أو 

 الطبيعية التـي ميكـن أن تثـري اهـتامم الطلبـة باملشـكلة عرض بعض املعلومات أو البيانات أو الظواهر

 ). موضوع الدرس(

ًويطلق عىل هذه الخطوة اإلحساس باملشكلة ويعد اإلحساس باملشكلة أمرا مهام لنشـاط الـذهن  ً

 . يف حلها

  :تحديد املشكلة  )2

ن يف ًإن مجرد تحسس املشكلة ليس كافيا لنجاح الخطوات الالحقة يف التـدريس ألن نشـاط الـذه

البحث عن الحل يجب أن يكون محدد املسار وهذا يستلزم تحديد املشـكلة وصـياغتها بشـكل محـدد 

واضح ال لبس فيه وال يحتمل تفسريات أو دالالت متعددة، فلو افرتضنا أن املشكلة هـي األخطـاء التـي 

وعـة منهـا لفظيـة، يرتكبها الطلبة يف اللغة العربية فإن مثل هذه املشكلة غري محددة ألن األخطـاء متن

فيـة، رصفية، ومنها عامية، والكتابية منهـا نحويـة، ومنهـا رصومنها كتابية، واللفظية منها نحوية، ومنها 

ومنها إمالئية، ومنها أسلوبية لذلك يجب أن تحدد املشكلة بوضوح كأن تكون تحديد األخطاء النحويـة 

 اللغة ود األخطاء اإلمالئية فيام يكتبه مدرس اللغة العربية يف التدريس، أو تحديوفيام يتحدث به مدرس

 . العربية عىل السبورة يف أثناء التدريس وهكذا

 : فرض الفروض )3

ار يف ضوء املعلومات التـي الً مؤقتة للمشكلة تكون موضع اختبيف هذه الخطوة يقرتح الطلبة حلو

كلة أسـباب ترسب طلبـة فعـىل سـبيل املثـال لـو كانـت املشـ. ًارها إحصـائيايلها واختبيتم جمعها وتحل

 : املتوسطة من الدوام، ميكن أن يفرتض الطالب أن هذه األسباب ميكن أن تكون

 اقتصادية . 

 اجتامعية . 
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 تربوية تعليمية. 

 نفسية. 

أو غري ذلك، وتكون هذه الفروض عبارة عن تخمينات متثل حلوالً مؤقتة لحني التثبت من صحتها 

 . ا اآلخرأو رفضها، أو قبول بعضها ورفض بعضه

  :جمع البيانات )4

بعد تحديد املشكلة وفرض الفروض يقـوم الطلبـة بجمـع البيانـات أو املعلومـات حـول املشـكلة 

 .  أو غري ذلكا بوسائل مختلفة قد تكون مالحظة، أو مقابلة، أو اختبار

 تبويب املعلومات وعرضها ثم استبعاد ما ليس له صلة باملشكلة )5

  . وتحديد ما له صلة باملشكلة

 . والوصول إىل الحل األفضلمناقشة املعلومات أو البيانات )6

وء يف ضـ) الفـروض( يف هذا الخطوة يوجه املدرس طلبته نحو اختيـار األفكـار والحلـول املقرتحـة 

 . ارها ملعرفة الحل األفضلاملعلومات التي تم جمعها واختب

  .اتخاذ القرار )7

، ثـم تعمـيم هـذا هدونـلحلول وقبوله ورفض ما تحديد أفضل ايقوم املدرس باالشرتاك مع الطلبة ب

ًعلام بأن هنـاك الكثـري مـن العوامـل . الحل يف ضوء النتائج  وتفسريها، واعتبارها الحل املالئم للمشكلة

 : التي ميكن أن تؤثر يف مستوى التفكري بحل املشكلة منها

 قابلية املشكلة للحل . 

 العقليةل إىل الحل وقدرات الطلبة وم متطلبات الوصواؤت . 

 مدى صلة املشكلة بالخربات السابقة لدى املتعلمني . 

  مستوى الذاكرة والقدرة عىل استدعاء املعلومات والخربات السابقة التـي لهـا عالقـة باملشـكلة

 . وتسهم يف التوصل إىل حل لها

 : وهناك أكرث من أسلوب لطريقة حل املشكالت منها

الت حقيقة يف مواقـف عمليـة واقعيـة كـام هـو  مبوجبه مشكمتقد: أسلوب التدريب العميل .أ 

 . الحال يف التعليم املهني

أسلوب العصف الذهني  وتوليد األفكـار عـن طريـق طـرح أسـئلة مفتوحـة تعصـف أذهـان  .ب 

 .املتعلمني وتستمطرها لتوليد أفكار جديدة

 أســلوب املحاكــاة الــذي مبوجبــه يوضــع املــتعلم يف موقــف مشــكل مصــطنع ويطلــب . ج 
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 وكأنه  موقف حقيقـي فيـترصف للوصـول إىل الحـل والخـروج مـن ذلـك املوقـف منه أن يتصوره

 . املشكل

 . ميزات طريقة حل املشكالت

 :تتميز طريقة حل املشكالت بأنها

 .تربط بني الفكرة والعمل أو التطبيق .أ 

 .تنمي القدرة عىل التفكري والبحث لدى الطلبة .ب 

 .التعلمتنمي ثقة الطلبة بأنفسهم واعتامدهم عىل أنفسهم يف  . ج 

 .تنمي روح التعاون بني الطلبة . د 

 .ًيكون الطالب فيها إيجابيا متفاعالً .ه 

 .عيوب طريقة املشكالت

 ًتقتيض تدريبا طويالً للطلبة. 

 تتطلب خربة عالية قد ال تتوافر للجميع. 

 قد تهتم بقضايا شكلية وتبتعد عن الجوهر. 

 ًًتتطلب وقتا طويال. 

 .طريقة االكتشاف: ًرابعا

ية عقيلة تهدف إىل اكتشاف حقائق وقوانني جديدة مل تكـن معروفـة للمكتشـف االكتشاف عمل

. ويعرف االكتشاف بأنه عمليات عقلية قامئة عىل متثيل املفـاهيم واملبـادئ العلميـة يف العقـل. من قبل

 .وتتمثل العمليات العقلية باملالحظة، والتصنيف، والقياس، والتنبؤ،والوصف

 ويتحمل املتعلم املسـؤولية ،امل الفكر لدى املتعلمإن طريقة االكتشاف تهتم بإع

ق واملفـاهيم عـن ًتعلم فيهـا عارفـا بعـض الحقـائاألكرب يف عملية التعلم، وقد يكون املـ

ا وينطلق منها للكشف عن حقائق جديدة مل تكن معلومة لديه، ويف قضية، أو ظاهرة م

بكيفيـة تتـيح للفـرد تقدم فإن فعل االكتشاف فعل عقيل وعمليـة تفكـري تـتم ضوء ما 

وعـىل الذهاب إىل أبعد من املعلومات املقدمة إليه، فينتقل منها إىل معلومات جديـدة 

وتشكليها يتطلب من الفرد إعادة تنظيم معلوماته السابقة هذا األساس فإن االكتشاف 

  والتعلم باالكتشاف يهتم بالوسائل،بطريقة متكن من إدراك عالقات جديدة يف املوقف
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ًطرق والكيفيات التي يسلكها الفرد مستخدما قدراته العقلية والجسمية من أجل الوصول إىل معرفة وال

يضـع فيـه جديدة مل تكن معلومة من قبل؛ فالتعلم باالكتشاف يتحقق بعمليات ذهنية عالية املستوى 

مسـتويات وللـتعلم باالكتشـاف . ًالفرد فروضا أو تخمينات ثم ينشط يف البحث عن التثبت من صـحتها

مختلفة تختلف بني مـتعلم وآخـر األمـر الـذي يتطلـب مراعـاة الفـروق الفرديـة عنـد اسـتخدام هـذه 

أما دور املدرس يف االكتشاف فهـو إعـداد سلسـلة مـن األنشـطة التعليميـة التـي سـيقوم بهـا . الطريقة

 .املتعلم يف عملية االكتشاف ليك يصل إىل األهداف املطلوب تحقيقها

س يقوم بتنظيم املوقـف التعليمـي ملسـاعدة املـتعلم عـىل إدراك العالقـات بـني مبعنى أن املدر

 : م باالكتشاف يتطلبالحل، ويف ضوء ما تقدم فإن التعلاألشياء والتوصل إىل 

 .استدعاء خرباتهم السابقة، وارة دافعية املتعلمني للقيام بعملية االكتشافثاست .أ 

 .وإعامل عقولهم يف عمليات التفكريتوفري ما يلزم لتشجيع الطلبة عىل االكتشاف  .ب 

 .مساعدة املتعلمني يف الوصول إىل اكتشاف الحل . ج 

 .متكني املتعلمني من تطبيق الحل الصحيح . د 

 : واالكتشاف نوعان

 مبوجبه يعمل املتعلم من دون تدخل املعلم ويكون دور املعلم مقصورا عىل :االكتشاف الحر ً

هـا واملحافظـة عليهـا، ومراقبـة عنـارص األمـان والسـالمة يف مراقبة األجهزة واألدوات وضامن االهتامم ب

 .العمل

 مبوجبه ميارس الطالب عمليات االكتشـاف تحـت إرشاف املعلـم وتوجيهـه :االكتشاف املوجه 

 .ويكون دور املعلم هنا اإلرشاد والتوجيه

 .االكتشافبخطوات التعلم 

 :يجري التعليم باالكتشاف مبوجب الخطوات اآلتية

ن املالحظة تعد أوىل خطوات االكتشاف فيهـا يالحـظ املـتعلم الظـواهر، أو املعلومـات إاملالحظة  )1

ًمل تكن معروفة لديه سابقا ويشرتط يف املالحظـة أن تكـون دقيقـة منظمـة شـاملة  التي الجديدة

 .جميع جوانب الظاهرة وأن تكون هادفة مقصودة

يت مرحلـة تصـنيف عد جمع املعلومات عن طريق املالحظـة تـأب: تصنيف املعلومات )2

 هذه املعلومات من املتعلم ليتمكن من قياسها، فالتصنيف عملية عقليـة أرقـى مـن
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إن تصنيف املعلومات يتأسس . املالحظة مبوجبها تصنف املعلومات بحسب ما طرأ عليها من مالحظات

ا مـن تشـابه عىل اكتشاف العالقات أو االرتباطات بني عنـارص األشـياء التـي متـت مالحظتهـا، ومـا بينهـ

 .واختالف

يف هذه املرحلة يقيس املتعلم األشياء التي متت مالحظتها بيشء معلوم لديه ليتأكـد مـن : القياس )3

 . ماهيتها

ًيف هذه املرحلة أو العملية يكون املتعلم قادرا عىل ذكر حلول، أو أشـياء مل تكـن موجـودة : التنبؤ )4

 . يف خربته السابقة

ًملتعلم قادرا عىل وصف الحالـة، أو الظـاهرة، أو املـادة، ومتييزهـا يف هذه املرحلة يكون ا: الوصف )5

 .من غريها بتحديد الخصائص األساسية لها

ًيف هذه املرحلة يكون املتعلم قادرا عىل اسـتنتاج الحلـول، أو القاعـدة، أو القـانون، أو : االستنتاج )6

 . ًاملفهوم، وقادرا عىل تعميم ما توصل إليه

 . افميزات التعليم باالكتش

 : تتميز طريقة االكتشاف بأنها

 تزيد من فاعلية املتعلم يف التعليم . 

 ًتحقق املتعة لدى املتعلم عندما يشعر بأنه اكتشف شيئا جديدا ً . 

 تنمي قدرة املتعلم يف االعتامد عىل نفسه يف التعلم . 

 تنمي القدرات العقلية يف التحليل والرتكيب والتقويم . 

 م بأنشطة مختلفة للكشف عن أشياء جديدةتدرب املتعلم عىل القيا. 

 تزود املتعلم بخربات متنوعة تساعده عىل استنتاج الحقائق والتعميامت العلمية. 

  تزود املتعلم باسـرتاتيجيات تفكـري وعمـل ميكـن أن يسـتخدمها يف حـل املشـكالت، والبحـث

 .واالستقصاء

 .عيوب طريقة االكتشاف

 . تحتاج إىل وقت طويل .أ 

 . س كل املوضوعاتال تالئم تدري .ب 

 . قد ال تالئم جميع املتعلمني . ج 

ًتتطلب مدرسا ذا قدرات عالية قد ال يكون متوافرا يف جميع املدارس . د  ً . 

 . يصعب استخدامها مع الصفوف ذات العدد الكبري من الطلبة .ه 
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 علم باللعبطريقة الت: ًخامسا

ًالعرشيـن نظـرا ملـا أظهرتـه شاع استخدام التعلم باللعب طريقة يف التدريس يف ستينيات القرن 

نتائج البحوث والدراسات من أثر كبري للتعليم باللعب يف التعلم وكونه من الوسائل ذات األثر الكبري يف 

تعديل سلوك املتعلمني وتنمية اتجاهاتهم، ورفع قدراتهم عىل اكتسـاب املعـارف واملهـارات ملـا يتـوافر 

 . ن استمرار تفاعلهم مع املوقف طوال اللعبةفيها من قدرة عىل جذب انتباه املتعلمني وضام

ّإن التعلم باللعب يشكل وسطا تعليميا فعـاالً لتحقيـق األهـداف الرتبويـة التـي ت ً تصـل بتنميـة ً

ًشخصية املتعلم ألنه  يوفر مناخا تعليميا ميز ج بني تحصيل املعارف واملهارات وبني التسلية؛ لذلك يولـد ً

 ويقوي التفاعل بني املتعلم ومادة الـتعلم ويف إطـار دور اللعـب يف منـو اإلثارة، ويشوق املتعلم للتعلم،

ًوأن اللعب يـوفر مـدخالً أساسـيا لنمـو . الطفل يرى بياجه أن اللعب والتمثيل يكمالن منو ذكاء  الطفل

ًالطفل يف املجال املعـريف، واالجتامعـي، والحـريك، ألنـه يـوفر فرصـا لتعـرف األشـياء، وتصـنيفها، وتعلـم 

يمها، فضالً عن أنه ينمي القـدرة عـىل الكـالم لـدى الطفـل وتنميـة مهـارات االتصـال والعالقـات مفاه

االجتامعية، وينمي القدرة عىل الضبط الذايت من خالل االستجابة ملل تقتضيه العالقة مع الجامعة عنـد 

 . مامرسة اللعب وتكييف السلوك ملواءمة األدوار املتبادلة بني الالعبني

نشاط منظم هادف يبذله املتعلم، أو املتعلمون مبوجـب محـددات وضـوابط باللعب إن التعلم 

معينة لتحقيق أهداف محددة مبني عىل أساس التنافس، وتحديد الفائز يف املنافسة، وقد تكـون هـذه 

 . املنافسة بني فرد وآخر، أو بني مجموعة وأخرى أو بني فرد ومحك معني يحتكم إليه يف تحديد النتيجة

ًضوء هذه املفهوم فإن هنـاك مجـاالً واسـعا للتعـاون بـني الالعبـني، وإن األلعـاب ال متـارس ويف 

ً اًعلام بـأن هنـاك أنواعـ. ألغراض التسلية فقط بل ألغراض تربوية، وتحقيق أهداف محددة مخطط لها

 : عديدة من األلعاب الرتبوية  ميكن استخدامها يف التعليم منها

ألعـاب : األلعاب التي تؤدى بحركات، وتتطلـب مهـارات حركيـة مثـل وهي تلك :األلعاب الحركية )1

 . الكرة، وألعاب الساحة وامليدان، وتركيب املكعبات واألشكال
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 هي تلك األلعاب التي تتطلب مامرستها إعامل الفكر كـالربط بـني الكلـامت املتشـابهة، أو :األلعاب الفكرية )2

 حـالً ، أو إكـامل معـادالت ناقصـة، أو تركيـب كلـامت مـن متييز الكلامت الغريبة، أو طرح مشـكلة تتطلـب

 . حروف، أو الفوازير ، أو غري ذلك

 وهي التي يجري فها متثيل أدوار يف مواقف تعليمية معينة وسيأيت التفصيل فيهـا يف :لعب األدوار )3

 .  التعلم بتمثيل األدوارةالحديث عن طريق

 . ملتعلم حركات أو أصوات يراد له أن يتعلمهاحايك فيها ا التي ي هي األلعاب:ألعاب املحاكاة )4

 . رشوط اختيار اللعبة الرتبوية

 : يشرتط يف اللعبة الرتبوية التي يتم اختيارها للتعليم مايأيت

 . ًأن تكون جزءا من املنهج التعليمي، وأن تكون ذات صلة وثيقة مبحتواه وأهدافه .أ 

 . ندما ميارسها بأنه يتعامل مع الواقعًأن تكون قريبة جدا من الواقع بحيث يشعر املتعلم ع .ب 

 . أن تكون مالمئة ملستوى النضج الجسمي والذهني للمتعلمني . ج 

 . أن تكون مستلزمات استخدامها متوافرة . د 

 . أن تكون مالمئة لطبيعة املكان الذي متارس فيه .ه 

 . أن تكون قليلة التكاليف سهلة االستخدام ممكنة االستعامل يف أكرث من مرة .و 

 . ًيف استعاملها عنرص السالمة واألمان وال تشكل خطرا عىل املتعلمنيأن يتوافر  .ز 

 . أن تتوافر فيها عنارص اإلثارة الالزمة للتفكري . ح 

 . أن تتواءم وأعداد الطلبة املستفيدين منها . ط 

 . أن يكون هناك معيار محدد واضح لتحديد الفائز فيها . ي 

 . متطلبات نجاح اللعبة يف تحقيق أهدافها

 : إىل أن نجاح اللعبة يف تحقيق أهدافها يتطلب) 2007عطية،(أشار 

 تحديد املوضوع واألفكار الرئيسة التي تعالجها اللعبة. 

 تحديد األهداف التي يراد تحقيقها عن طريق مامرسة اللعبة . 
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 تعرف خصائص املتعلمني الذين سيامرسون اللعبة . 

  ،وأدوار املشـاركني فيهـا، وتحديـد دراسة اللعبة بدقة، وتعرف قوانينهـا، ومبـادئ الـتعلم بهـا

 .الوقت الالزم الستخدامها، ولوازم استخدامها التي يجب أن تتوافر يف بيئة التعلم

 تجريب اللعبة والتأكد من صالحيتها وصلتها باألهداف املطلوبة. 

  تهيـئـة البيـئـة التعليمـيـة املالمـئـة إلـجـراء اللعـبـة، وـتـوفري األدوات، واألجـهـزة، واـملـواد الالزـمـة

 . ستخدام اللعبةال

 الطلبة للتعامل مع اللعبة واالشرتاك يف مامرستهاتهيئة أذهان  . 

  توزيع الطلبة بني مجموعات إذا كانت املامرسة جامعية ويتوقف عدد األفراد يف كل مجموعة

 . عىل طبيعة اللعبة وما تستوعب أو تقتيض من املشاركني

 ز فيهارشح قوانني اللعبة تفصيالً، وبيان معايري الفو . 

 تحديد أدوار املشاركني. 

 أن تتم مامرسة اللعبة تحت إرشاف املدرس ومراقبته، وتدخله إذا اقتىض األمر ذلك . 

 مامرسة اللعبة يف مناخ يسوده النشاط واملرح . 

  بعد املامرسة لتوفري تغذية راجعةانتباه املدرس الدقيق عىل أداء الطلبة ومناقشتهم. 

 ا يتحقق من نتائجتنويع املامرسة يف ضوء م . 

  إيجاز موضوع اللعبة بعد االنتهاء من املامرسة ملعرفة ما تعلمه الطلبة من اللعبة، وما تحقق

 .من أهدافها

 . أساليب التعلم باللعب

 : هاميكن استخدامها للتعليم باللعب منهناك أكرث من أسلوب وطريقة 

 . أسلوب حل املشكالت باستخدام األلعاب )1

وب يطلب من املتعلم مامرسة لعبة تتضمن مشكلة تتحدى قدراتـه فينشـط مبوجب هذه األسل

ذهنه يف التفكري بشكل معمق للبحث عن حل يخرجه من املوقـف املشـكل، والتغلـب عـىل مـا يعيـق 

 . استمراره يف مامرسة اللعبة

إن التعليم مبوجب هذا األسلوب يقوم عىل وضع املتعلم يف موقف مشكل يسـتدعي التفكـري يف 

 : حث عن حل وتتشكل عملية التفكري منالب
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 ًالشعور باملشكلة والتأكد من وجودها وكونها متثل عائقا يف طريق املتعلم نحو أهدافه . 

 جمع املعلومات الخاصة باملشكلة واستدعائها للبحث عن الحل . 

 تعرف العالقات بني العوامل ذات الصلة باملشكلة. 

 وضع الفرضيات التي تفرس املشكلة . 

 ميمهعار الفرضيات والتوصل إىل الحل األمثل ثم تختبا. 

 . لذلك فإن استخدام هذه األسلوب يتطلب

 . تحديد املوقف املشكل بدقة .أ 

 . الحرص عىل أن ال يتعدى حل املشكلة قدرات املتعلمني .ب 

 . اختيار اللعبة التي تتضمن املشكلة وتتصل بأهداف مامرستها . ج 

 . ة اللعبةتوضيح ما مطلوب من املتعلم يف مامرس . د 

 . إعطاء الفرصة املالمئة للطلبة ليك يبحثوا عن الحل .ه 

 . تعزيز االستجابات الصحيحة التي يبديها املتعلمون .و 

 . تحديد الفائز يف نهاية اللعبة .ز 

 . أسلوب االكتشاف باستخدام األلعاب )2

ن يف هذه األسلوب تستخدم اللعبة للتدريب عىل االكتشاف فيتم اختيار األلعاب التـي متكـن مـ

إدراك العالقات بني األشياء بحيث لـو اسـتخدمها املـتعلم يقـوم بعمليـات تحليـل متكنـه مـن اكتشـاف 

الجزيئات التي تسببت يف تحديه وحريته، وهذا ما يطلق عليه اكتشاف اسـتنتاجي، وقـد يقـوم املـتعلم 

قـات بـني اسـتقراء العال(بعمليات تركيبية متكنه من الوصـول إىل تعمـيم جديـد عـن طرائـق االسـتقراء

 . ويطلق عىل هذا النوع من العمليات اكتشاف استقرايئ) األجزاء

 .أسلوب األلعاب املحوسبة )3

 الكثري مـن تتضمنيف هذا األسلوب متارس األلعاب بوساطة الحاسوب باستخدام الربمجيات التي 

 األسـلوب يف ااأللعاب الرتبوية الهادفة وقد ساعد انتشار الحواسـيب بشـكل واسـع عـىل اسـتخدام هـذ

 :  مبا يأيتليم، مبوجب هذا األسلوب يقوم املدرسالتع

 . تحديد الخربات التي يراد تعلمها .1

 .تحديد األهداف التي يراد تحقيقها .2
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 . تحديد مستوى االستعداد واملعرفة السابقة لدى املتعلمني .3

 . طي الخربات املطلوبة وأهداف تعليمهاغاختيار الربمجيات التي ميكن أن ت .4

ًيم الربمجيات تنظيام منطقياتنظ .5 ً . 

 . تحديد طرق التعزيز وتحفيز الطلبة نحو التعلم .6

 .تنظيم بيئة التعلم وتهيئتها .7

 . والتغذية الراجعةتحديد أسلوب التقويم  .8

 .أسلوب التعليم الفردي باأللعاب )4

 قـدرات قفًيف هذا األسلوب ميارس الطلبة األلعاب التي يرغبون فيها أفرادا وتتم املامرسة عىل و

ٍ األسلوب يقتيض أن تتسـع بيئـة الـتعلم لعـدد ااملتعلم ورسعته، ومهاراته، لذلك فإن التعلم مبوجب هذ

ٍكاف متنوع من األلعاب، وللطالب الذي ينتهي من مامرسة لعبة معينة االنتقال إىل لعبـة أخـرى، وقـد 

جميـع األلعـاب ذات ترتب األلعاب بشكل متدرج حسب درجة صعوبة مامرستها مع مراعاة أن تكـون 

 األسـلوب يف مراحـل التعلـيم األساسـية الـدنيا، ًي وأهدافه، وغالبا ما يستخدم هذاصلة باملنهج التعليم

 . ورياض األطفال

 . وهناك أسلوب آخر للتعلم باللعب هو متثيل األدوار الذي سيأيت الحديث عنه

 .ميزات التعلم باأللعاب

 : يتميز التعلم باأللعاب مبا يأيت

 . فر خربات أقرب ما تكون إىل الواقع، فيكون فهمها أيرس للمتعلميو .1

 . د دافعية املتعلم نحو التعلم ملا يتضمن من عنارص التشويق واملنافسةييز .2

 . ًيجعل املتعلم أكرث نشاطا وفاعلية يف التعلم .3

 .يهتم بجوانب النمو املعرفية، والوجدانية،واملهارية لدى املتعلمني .4

 . علمني بأنفسهم واعتامدهم عىل أنفسهميزيد من ثقة املت .5

 .ً احرتام بعضهم بعضا وااللتزام بالقواننييعود املتعلمني .6

 . يجسد مبدأ التعلم بالعمل .7

ًيوفر مناخا تعليميا ميتزج فيه التحصيل بالتسلية .8 ً . 

 . يوفر فرصة للطلبة لتجريب أفكارهم وابتكاراتهم .9

 .ز لدى الطلبةينمي القدرة عىل املالحظة واالنتباه والرتكي . 10
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 . عيوب التعلم باأللعاب

 : من عيوب طريقة التعلم باأللعاب ما يأيت

 صعوبة توفري ألعاب تلبي متطلبات محتوى املنهج وأهدافه . 

 صعوبة توفري العدد الكايف من األلعاب التعليمية. 

 قد تخرج اللعبة عن أهدافها الرتبوية وتنرصف إىل التسلية واملتعة . 

 املكان املالئم ملامرسة األلعابقد ال يتوافر . 

 قد ال تتوافر مستلزمات التعلم باأللعاب الرتبوية. 

 تحتاج إىل متابعة ومراقبة دقيقة لعنارص السالمة واألمان يف األلعاب ومامرستها. 

 تحتاج إىل تصميامت هندسية خاصة ملامرسة األلعاب يف بناية املدرسة. 

 مامرسة بعض األلعاب إن مل يكن العدد كافياقد تحدث بعض الرصاعات بني الطلبة حول ً . 

 تطلب قدرة عىل التنظيم واإلدارة واملراقبة قد ال تتوافر لدى بعض املدرسنيت . 

 ارتفاع أمثان بعض األلعاب قد يدفع بعض املدارس إىل اللجوء إىل ألعاب قليلة الجدوى . 

 التعليم بتمثيل األدوار: ًسادسا

 هو أحـد أسـاليب الـتعلم باللعـب ويطلـق عليـه لعـب األدوار وهـو إن التعليم بتمثيل األدوار

أسلوب من أساليب التعلـيم يقـوم عـىل أسـاس املحاكـاة التـي يؤديهـا املتعلمـون يحـاكون فيهـا أدوار 

اآلخرين التي متارس يف مواقف حقيقية، وتتأس الدعوة إىل تبنـي أسـلوب التعلـيم بتمثيـل األدوار عـىل 

ل بشكل عام مييلون منذ نعومة أظفارهم إىل متثيل أدوار غريهم لذلك فعندما حقيقة مفادها أن األطفا

حقون يف املدرسة عىل املدرسني استغالل هذه امليول للكشـف عـن مواهـب األطفـال، واألدوار التـي تيل

ًإن هذا األسلوب يعد أكرث نجاحا يف تعليم املوضوعات ذات الطبيعـة الحواريـة، أو . مييلون إىل محاكاتها

 فيها الشـخوص واألدوار وهـذا ال مينـع مـن أن دملواقف التي يتوافر فيها عنارص الزمان واملكان، وتتعدا

 .ًيكون املمثل واحدا واآلخرون مشاهدين

ّي أقـرب إىل الواقـع، مـن أجـل تـقىص وتكمن أهمية هذا األسلوب يف أنه يجعل املوقف التعليم
طلبة بتمثيل األدوار، ويستخدم التمثيـل طريقـة تعلـيم القيم االجتامعية، أو الشخصية ومبوجبه يقوم ال

 .الستقصاء املشكالت والقيم االجتامعية من خالل متثيل املواقف، وجعل الطلبة يعيشونها
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ًصـا مًمحاكيـا ذلـك اآلخـر متق) حقيقـي(يف هذا األسلوب يحل املتعلم املمثل محل شخص آخـر 

ًع اآلخـرين مـن زمالئـه املتعلمـني الـذين ميثلـون أدوارا أدواره يف املوقف الحقيقي، ومحاوالً التفاعل مـ

أخرى، واآلخرون يالحظون، ويسجلون مالحظاتهم عن األداء واألدوار، وما ميكن استنتاجه منها، واألسئلة 

ًالتي تتبلور يف األذهان حول أسباب اتخاذ املمثل، أو املمثلـني قـرارا مـا يف موقـف معـني، ومـا إذا كـان 

 . مدخل آخر، أو طريقة أخرى ملعالجة املوقفباإلمكان اعتامد

 : يف اآليتتكمنإىل أن أهمية هذا األسلوب يف التعليم ) 2000(وقد أشار سعادة وآخرون 

 ىل التعلم من بعضهم، والتواصل مع بعضهمإسهامه يف تشجيع الطلبة ع. 

 تنمية قدرات الطلبة عىل حل املشكالت، والتحليل واملوازنة. 

 االجتامعية، وتعرف محتويات املادة بطريقة تسودها اإلثارة تشديده عىل القيم . 

 إثارة دافعية الطلبة وحامسهم ملامرسة أدوار اآلخرين. 

 ًكونه تطبيقا عمليا ملبدأ التعلم بالعمل ً. 

 إسهامه يف متكني الطلبة من فهم ما يؤديه اآلخرون من أدوار يف الحياة. 

 بةمعالجة عوامل الخجل والرتدد لدى بعض الطل. 

 تنمية العالقات االجتامعية والقدرة عىل التعاون مع اآلخرين. 

 إمكانية اعتامده يف تدريس مواد كثرية. 

 ًالتعلم مبوجبه يكون أكرث ثباتا يف الذهن. 

 .خطوات التعليم بتمثيل األدوار

 : مرحلة اإلعداد والتحضري وتتضمن )1

 عد األسلوب األمثل يف تعليمهيتأكد من أن أسلوب متثيل األدوار دراسة محتوى املوضوع وال. 

 تحديد األهداف التي يراد تحقيقها. 

 تحديد األدوار التي يتضمنها املوضوع. 

 تمثيل األدوارتحديد الوقت الالزم ل. 

 تسمية املمثلني وتوزيع األدوار بينهم . 
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وع فيعرض ً بتهيئة الطلبة ذهنيا للتعامل مع املوض يف هذه املرحلة يقوم املدرس:التهيئة الذهنية  )2

يه مـن خـالل عمليـة التمثيـل، ويسـمى ّقصـاملشكلة ويعرف الطلبة بها ويرشدهم إىل ما يجـب ت

 .عرفهم بأدوارهم وأدائهاياملمثلني بعد أن 

 يف هذه املرحلة يقوم املدرس بتهيئة املرسح من حيـث مقاعـد املشـاهدين،واإلنارة :تهيئة املرسح )3

و الطلبـة إىل املرسح، ويوضـح لهـم أدوار الالعبـني والتهوية،ومستلزمات عمليـة التمثيـل ثـم يـدع

 .ويطلب من املمثلني التهيؤ للبدء بأداء أدوارهم): املمثلني(

 يف هذه املرحلة يقوم املدرس بتوجيه املشاهدين وتعـريفهم مبـا هـو مطلـوب :توجيه املشاهدين )4

نتهـاء مـن عمليـة منهم، وما ينبغي مالحظته والتشديد عليـه، وتدوينـه، ومـا يـراد مـنهم بعـد اال

 .التمثيل للمشاركة يف النقاش

يف هذه املرحلـة يبـدأ التمثيـل ويسـتمر فيـؤدي كـل العـب دوره وللمـدرس أن يوقـف : التمثيل )5

التمثيل ويطلب إعادة الدور إن حصل خطأ يف األداء، وعليـه أن يحـرص عـىل النظـام والهـدوء يف 

 . يك يالحظوا ويسجلوا مالحظاتهمأثناء هذه العملية إلعطاء الفرصة املالمئة للمشاهدين

يف هذه املرحلة يقوم الطلبة عمليـة التمثيـل مـن حيـث أداء األدوار وواقعيـة : املناقشة والتقويم )6

األداء، ومحتواها، ومناقشة الالعبني فيها، والتوصـل إىل املقرتحـات الالزمـة لتطويرهـا وتحديـد مـا 

 .  التي بها حاجة إىل إعادةيحتاجه كل دور من تعديل أو تطوير، وتحديد األدوار

يف هذه املرحلة تجري إعادة التمثيل يف ضوء املقرتحات واملالحظات، التي تم التوصل إليها يف : إعادة التمثيل )7

 . خطوة التقويم، وقد تكون اإلعادة ألكرث من مرة

 الحلـول  يف هذه املرحلة يحث املدرس الطلبة عىل إبداء آرائهم حول مدى واقعية:التقويم النهايئ )8

 .التي تم التوصل إليها عن طريق التمثيل، وتحديد مدى واقعية النهاية

ـة والوـصـول إىل : التعـمـيامت )9 ـالخربات الواقعـي ـي ـب ـط املوـقـف التعليـم ـتم رـب ـة ـي ـذه املرحـل يف ـه

 .التعميامت املطلوبة التي تم التخطيط للوصول إليها

تيض وجود ثقة متبادلة  عىل ما تقدم فإن التعليم بأسلوب متثيل األدوار يقًوبناء

 بني املتعلمني وبينهم وبني املدرس، وعالقـات اجتامعيـة مبنيـة عـىل االحـرتام املتبـادل
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 املواد والتجهيزات الالزمـة ريوتوفري الفرصة الكافية ليعرب الطلبة عن آرائهم بحرية فضالً عن رضورة توف

 .للتمثيل

 .طريقة العصف الذهني: ًسابعا

استظهار كل ما يف العقل من أفكار حول قضية أو مشكلة، مبوجبه يوضع العصف الذهني يعني 

ّاملتعلم يف موقف يستدعي التفكري وتوليـد األفكـار يكـون املـتعلم فيـه إيجابيـا فعـاالً يف إعـامل ذهنـه  ً

ًملواجهة تحد ناجم عن املوقف الذي وضع فيه، فيولد أفكارا جديدة لحل املشكل مل تكن معروفة لديـه  ٍ ٍ

 لذلك فإن التدريس بالعصف الذهني يهدف إىل متكني املتعلم من التفكري اإلبداعي القائم عىل من قبل

 يكـون  جـل توليـد األفكـار الجديـدة التـي تتصـل مبواقـفأوضع الذهن يف أعىل درجات الفاعلية مـن 

 . ًا بهايناملتعلم مع

وإـحـاطتهم إن الـتـدريس بالعـصـف اـلـذهني يتمـثـل بـطـرح موـضـوع، أو مـشـكلة ـعـىل الطلـبـة، 

بأبعادها والعوامل املؤثرة فيها ثم مطالبتهم بإيجاد حل أو حلول لها، عىل أن تكون هذه الحلول فورية 

شفهية فيقوم املدرس بتدوين الحلول املطروحة من الطلبة عىل السـبورة وتصـنيفها يف مجموعـات ثـم 

 األسـاس فهـو أسـلوب مـن مناقشتها واختيار أفضل الحلول يف نهاية جلسة العصف الذهني، وعىل هذا

 .أساليب حل املشكالت 

 . املبادئ التي يجب مراعاتها يف العصف الذهني

 : للتدريس بالعصف الذهني يجب مراعاة املبادئ اآلتية

الرتحيب بجميع األفكار والسامح ألكرب قدر منها بالظهور، وعدم الـترسع يف رفـض أي رأي أو فكـرة يطرحهـا  )1

 . ة التامة لطرح األفكارالطلبة، مبعنى توفري الحري

ًتوفري املناخ الذي يشجع عىل طرح املزيد من األفكار ألن زيادة األفكار املطروحة توفر فرصا أوفـر  )2

 . للتوصل إىل الحل األمثل، فضالً عن أن زيادة األفكار قد ترفع من نوعيتها

 . األفكار املمكنةتأجيل الحكم عىل األفكار التي يطرحها الطلبة إىل ما بعد ظهور نتائج جميع )3

تطوير األفكار املطروحة عن طريق إرشاك املتعلمني يف تعـديل وتقـويم مـا يطـرح للوصـول إىل حلـول أكـرث  )4

 .وجة بني األفكار املطروحة ودمجهافعالية عن طريق املزا
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ويف ضوء هذه املبـادئ ينبغـي الحـرص عـىل إشـعار املتعلمـني بتقبـل آرائهـم، والحريـة التامـة 

زالة الخوف والقلق الذي قد يعرتي بعض الطلبة، وتوفري مناخ يشجع عىل التفكري االبتكاري، لطرحها، وإ

 .واالبتعاد التام عن التعقيبات واملالحظات الساخرة والتهكمية

 . أهداف التدريس بالعصف الذهني

 : إن التدريس بالعصف الذهني يهدف إىل

 زيادة فاعلية املتعلم، وإيجابيته يف التعلم . 

 يب املتعلمني عىل مواجهة املواقف التي تتسم بالصعوبةتدر . 

 تنمية القدرة عىل التفكري االبتكاري لدى الطلبة . 

 تنمية امليل نحو العمل الجامعي التعاوين لدى الطلبة . 

 تدريب الطلبة عىل كيفية تحديد املشكالت ووضع الخطط الالزمة ملواجهتها . 

 يل للمشـكالت والقضـايا التـي يـدور حولهـا ك العقـٍتوى عال من مسـتويات اإلدراتحقيق مس

 . النقاش

 . مستلزمات التدريس بالعصف الذهني

 : إن التدريس بالعصف الذهني يتطلب

 .ًتهيئة الطلبة ذهنيا وإثارة حامسهم للعمل الجامعي .1

 ً.توزيع الطلبة بني مجموعات صغرية تتسم بانسجام أفرادها ورغبتهم يف العمل معا .2

 . علم بطريقة تسمح للجميع باملشاركة، وطرح اآلراء ومناقشتهاتنظيم بيئة الت .3

طرح القضية أو املشكلة بأسلوب يستثري التفكري املفتوح، وتحديدها بشكل ال يقبـل اللـبس أو  .4

 . التأويل

 .طرح اآلراء من الطلبة وتقبلها وكتابتها عىل السبورة .5

 .ية لطرح آرائهإدارة النقاش من املدرس بطريقة توفر للطالب الفرص الكاف .6

 .تصنيف اآلراء يف مجموعات وكتابتها عىل السبورة .7

 .تقويم مستوى فاعلية الطلبة ومشاركتهم يف طرح اآلراء .8

 . تحديد الوقت الالزم للوصول إىل الحل .9
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 .توفري فرص املشاركة للجميع والحد من استحواذ بعض الطلبة عىل الوقت . 10
 .ملدرس عىل الطلبةعدم التلميح بالحل الصحيح وعدم فرض آراء ا . 11
 . تقويم الحلول واختيار الحل األمثل . 12

 : خطوات التدريس بالعصف الذهني
 : يسري التدريس بالعصف الذهني مبوجب الخطوات اآلتية

 : تهيئة الدرس وتتضمن )1

 تحديد األهداف . 

 تقرير ما إذا كان أسلوب العصف الذهني هو األمثل يف التدريس. 

 ذهنيتحديد النشاط الخاص بالعصف ال . 

  تحديد األسلوب الذي يستخدم يف جلسة العصف الذهني وتوزيع الطلبة بني مجموعات إذا مـا
 . اختري التنفيذ بأسلوب املجموعات الصغرية

 صياغة املشكلة بشكل واضح . 

 صوغ األسئلة الالزمة للعصف واالستشارة . 

  للطلبة ووضع خطة للتعامل معهااملحتملةتقيص اآلراء  . 

  جلسة العصف الذهنيتحديد موعد . 
 : تنفيذ الدرس وتتضمن )2

  املشاركة للجميعترتيب قاعة الدرس وتنظيم مقاعد الجلوس بطريقة توفر. 

 توضيح قواعد جلسة العصف الذهني . 

  التعريف باملشكلة وأبعادها وقد تطرح املشكلة يف صورة سؤال أو أسئلة وقد تطرح من الطلبة
 . جب تحليل املشكلة ومعرفة  أبعادها وعنارصهاأو املدرس، وقبل الخوض يف الحلول ي

 اإلجابة عن استفسارات الطلبة وأسئلتهم عن أي معلومة لها صلة باملشكلة. 

 إثارة دافعية الطلبة للخوض يف البحث عن حلول للمشكلة . 

  ًتلقي أفكـار الطلبـة وتسـجيلها عـىل السـبورة مـن املـدرس يف مجموعـات تبعـا ملـا بينهـا مـن
 . مشرتكات

 حص األفكار وتحديد قيمتها يف ضوء إسهامها يف فهم القضية، وما تقدمـه مـن حلـول علميـة تف
 . قابلة للتطبيق، والنتائج املرتتبة عليها

 اختيار الحل األمثل وترك الحلول األخرى. 
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 :ميزات التدريس بالعصف الذهني

 . يثري الدافعية والنشاط والحيوية لدى الطلبة .1

 .اعييشجع عىل التفكري اإلبد .2

 .ينمي الثقة بالنفس .3

 . يوفر الحرية للطلبة للتعبري عن آرائهم .4

 .ّالتفكري مبوجبه حر يخلو من القيود واملحددات .5

 .يدرب الطلبة عىل احرتام آراء اآلخرين وتقبل وجهات النظر األخرى .6

 .يدرب الطلبة عىل األسلوب العلمي يف املناقشة .7

 .ينمي روح التعاون والعمل الجامعي لدى الطلبة .8

 . يكون املتعلم مبوجبه محور العملية التعليمية والعنرص الفاعل فيها .9

 :عيوب التدريس بالعصف الذهني

 .  بأفكار جديدةعض يف طرح األفكار وبذلك ال يأيتقد يرسع الب .1

 .يتطلب التزامات وقواعد يسري مبوجبها وعند عدم توافرها ال يؤدي أهدافه .2

 ). 2008نبهان،(بعض املدرسني يتطلب خربة ودراية قد ال تتوافر لدى  .3

 ملتاميزالتعليم ا: ًثامنا

 : يستند التعليم املتاميز إىل جملة من االفرتاضات التي تتمثل باآليت

إن الطلبة يختلفون عن بعضهم يف املعرفـة السـابقة، والخصـائص وامليـول، والبيئـة املنزليـة التـي  .1

، والقـدرات واملواهـب، واالتجاهـات، ون منـهعـينحدرون منهـا، وأولـويتهم يف الـتعلم  ومـا يتوق

 .واألساليب التي يتعلمون بها، ودرجة استجابتهم للتعليم

عدم متكن املعلمني أو املدرسني مـن تحقيـق مسـتوى الـتعلم املطلـوب لجميـع الطلبـة بطريقـة  .2

 . تدريس واحدة

 . عدم وجود طريقة تدريس واحدة تالئم جميع املتعلمني .3

يئة تعلم مالمئة لجميع الطالب ألنه يقوم عىل أسـاس تنويـع الكيفيـات إن التعليم املتاميز يوفر ب .4

واإلجراءات واألنشطة التي يتم بها التعليم وبذلك ميكن كل طالب مـن بلـوغ األهـداف املطلوبـة 

 . بالطريقة واألدوات التي تالمئه
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مليات ات وعإن التعليم املتاميز نظام تعليمي يهدف إىل تحقيق مخرجات تعليمية واحدة بإجراء .5

اف مطالبـة املـدرس بتحقيـق أهـداف واحـدة جحن إليه أنه من اإلوأدوات مختلفة، ويرى الداعو

ّمبحتوى تدريس واحد وطريقة تدريس واحدة مع متعلمني بينهم االختالفات التي مر ذكرهـا؛ ألن 
ة يف ًمثل هذا املطلب بعيـد املنـال ولـيس باإلمكـان تحقيقـه فعليـا بسـبب التباينـات بـني الطلبـ

 . ّاملجاالت التي مر ذكرها

 تدريس تأخذ بعني االعتبار خصائص إسرتاتيجيةويف ضوء مفهوم التعليم املتاميز ميكن القول إنه 

املتعلمني وقدراتهم، ومواهبهم وميولهم والكيفية التي يفضـلونها يف الـتعلم والوصـول إىل نـواتج تعلـم 

 :  عن التعليم العادي مبا يأيتواحدة بأساليب وأدوات متنوعة وبذلك فإنه يختلف

إنه يسعى إىل تحقيـق أهـداف واحـدة أو مخرجـات تعلـم واحـدة بأنشـطة وأسـاليب وكيفيـات  .1

وأدوات متنوعة يستجيب كل منها لنوعية معينة من املتعلمني أما التعليم االعتيادي فإنـه يسـعى 

ـمـع جمـيـع إىل تحقـيـق مخرـجـات واـحـدة بأنـشـطة تعـلـيم وأـسـاليب وأدوات واـحـدة تـسـتخدم 

 . املتعلمني

ًإن خطة التدريس املتاميز تتضمن أهدافا واحدة، واسرتاتجيات تدريس، وأنشطة متنوعـة يف حـني  .2

ًأن خطة التعليم االعتيادي تتضمن أهدافا واحدة واسـرتاتيجية تـدريس واحـدة، وأسـلوب تقـويم 

 . واحد يستخدم مع جميع املتعلمني

علمـني يف حـني قـد املتاميز ميكن أن تنال رضـا جميـع املتإن اسرتاتيجية التدريس مبوجب التعليم  .3

 .  أن تنال اسرتاتيجيات التعليم االعتيادي رضا الجميعيكون من املستحيل

قـول إن الفـرق م نوإلزالة اللبس والتداخل بني التعليم املتاميز ومبدأ مراعـاة الفـروق الفرديـة يف التعلـي

اة الفروق الفردية فإنه يقدم محتوى التعلم نفسه بالطريقة نفسها بينهام يكمن يف أن املدرس عندما يقصد مراع

غري أنه يقبل منهم مخرجات تعلم مختلفة مبعنى أنه عندما يعمل مببدأ مراعـاة الفـروق الفرديـة الطلبة لجميع 

 .إىل النواتج نفسهايراعي قدرات الطلبة وميولهم ولكنه ال يستطيع إيصال جميع الطلبة 

تباع أسـاليب وأنشـطة وعمليـات يز فإنه يراعي الفروق الفردية باتام أما التعليم امل

  بـني التعلـيم املتاميـز وميكـن مـن إيصـال الجميـع إىل النـواتج نفسـها وللتفريـقمتنوعة
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إن التدريس بالذكاءات املتعددة شكل من أشكال التعليم املتاميـز :قولددة نوالتدريس بالذكاءات املتع

 : كن أن يتحقق بأكرث من أسلوب منهاألن التعليم املتاميز مي

 .التدريس بالذكاءات املتعددة -أ 

 : يصنف املتعلمون إىلفيه التدريس عىل أساس أمناط املتعلمني  -ب 

 علمون بوسائل برصيةُي: نيبرصي. 

 علمون بوسائل سمعيةُي: سمعيني . 

 علمون بوسائل لفظيةُي: لفظيني. 

 علمون بتقديم الكياتُي: كليني. 

 مون بطرائق تحليليةعلُي: تحليليني. 

أسلوب التعليم التعاوين يف مجموعـات صـغرية تـربط بـني أفرادهـا قواسـم مشـرتكة تـدرس كـل  -ج 

 . مجموعة عىل وفق قدراتها وخصائصها

ن التعليم املتاميز يقتيض استخدام أسـاليب تـدريس متاميـزة إذ يقـوم املـدرس أوخالصة القول 

 أو قضايا ميارسونها بأساليب مختلفة فهناك من يـتعلم مبوجبه بتكليف الطلبة مبهامت وأنشطة مختلفة

وهناك من يتعلم يف مرشوعات، وهناك من يتعلم بحل املشـكالت، وهنـاك مـن يـتعلم باملامرسـة ً،ذاتيا

 .العملية، وهناك من يتعلم باملناقشة والحوار

ئـة التعليميـة بهـا اء البيتاميز هو تنويع مصادر التعلم وإغناألمر اآلخر الذي يهتم به التعليم امل

ألن املتعلمني يختلفون يف طبيعة نظرتهم إىل تلك املصادر فهناك من ينجذب إىل مصادر سـمعية وآخـر 

ينجذب إىل مصادر برصية، وآخر ينجذب إىل مصادر متحركة فهم مختلفون من حيث ميولهم نحو تلك 

 املصـادر وإثـراء بيئـة الـتعلم بهـا املصادر واالنجذاب إليها والتفاعل معها األمر الذي يقتيض تنويع تلك

 .  تلبية ملا بني املتعلمني من تباينات يف االستجابة لها

 : خطوات التعليم املتاميز

املرحلة االستطالعية إن املرحلة األوىل يف التعليم املتاميز هـي إجـراء دراسـة  اسـتطالعية تقوميـه  .1

 : يأيت لتحديد ما

 املستويات املعرفية لدى الطلبة. 

 ات واملواهب التي ميتلكها الطلبةالقدر. 
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 االتجاهات وامليول والخصائص الشخصية لكل طالب. 

 أسلوب التعلم املفضل لكل طالب. 

 الخلفية الثقافية والبيئة املنزلية واالجتامعية التي ينحدر منها كل طالب. 

 .تحديد أهداف التعلم، وتكون واحدة لجميع املتعلمني .2

 صغرية يف ضـوء مـا بيـنهم مـن مشـرتكات تجمـع بـني أفـراد كـل تصنيف املتعلمني يف مجموعات .3

 .مجموعة التي تم التوصل إليها عن طريق الدراسة االستطالعية

 .اختيار مصادر التعلم املالمئة لكل مجموعة واألدوات والوسائل الالزمة للتعلم .4

 . تنظيم بيئة التعلم بطريقة تالئم متطلبات كل مجموعة .5

 .دريس املالمئة وتوزيعها بني املجموعات يف ضوء مالءمتها للمجموعاتاختيار اسرتاتيجيات الت .6

 . ثرائية التي تكلف بها كل مجموعةتحديد األنشطة اال .7

 . وضع خطة لتنفيذ الدرس يف ضوء معطيات الخطوات السابقة .8

تنفيذ الخطة التي تم وضعها، والتي تعني قيـام جميـع املجموعـات بـالتعلم بالطريقـة واألدوات  .9

ائل التي تالمئها بحيث تنغمس جميع املجموعات يف تعلـم الـدرس نفسـه ولكـن بأسـاليب والوس

مختلفة فلو افرتضنا أن موضوع الدرس كان آثار االحتالل األمرييك للعراق فإن املجموعات يف هذا 

 : الدرس قد تعمل بصور متعددة منها

 مجموعة تتناول املوضوع بالرسد والحديث عن آثار االحتالل. 

 عة أخرى تتناول املوضوع من خالل مشاهدة فيلم يعكس مشاهد التدمري والقتلمجمو . 

 مجموعة أخرى تتناول املوضوع عن طريق رسم لوحات تعرب عن مشاهد التدمري . 

  مجموعة أخرى تتناول املوضوع عن طريق كتابة قصة تعكس أمل العراقيني واللجوء الجامعـي

 . إىل دول الجوار

  حوادث ومجازر القاعدة يف العراقمجموعة أخرى تستذكر. 

 مجموعة أخرى تستذكر شخصيات وطنية تم القضاء عليها. 

 ولكن الهدف .مجموعة أخرى تستعرض فقدان العراقيني آلدميتهم ومستلزمات الحياة، وهكذا

 . للعراقمرييك  الطلبة إىل معرفة آثار االحتالل األ جميعالنهايئ هو إيصال
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ويم يكون الغرض منها قياس مخرجـات التعلـيم والتأكـد مـن تحقيـق إجراء عملية تق: التقويم . 10

 . أهداف الدرس

 ويف ضوء ما تقدم ميكن القول إن التعليم املتاميز يتميز بكونه 

 تالمئهاالتي  أو مجموعة متطلبات التعلم بيوفر لكل طال . 

 ينال رضا املتعلمني وقبولهم. 

 يزيد من فاعلية املتعلمني يف التعلم . 

 : وبه فهيأما عي

 حاجته إىل معلم ميتلك قدرة عالية يف التدريس. 

 حاجته إىل خطة تدريس متشعبة تالئم كل فئة من فئات املتعلمني قد ال يجيدها البعض. 

 حاجته إىل تنظيم خاص لبيئة التعلم قد ال يحسنه بعض املدرسني. 

 التعليم بالحقائب التعليمية: ًتاسعا

 استجابة لبعض االتجاهات الرتبوية التي تدعو إىل تفريد التعليم والـتعلم جاء التعليم بالحقائب التعليمية

ًالذايت  تأسيسا عىل ما بني املتعلمني من فروق يف القدرات والخصائص وامليول  والرسعة يف التعلم، وإعطاء الطالب 

 . ًرا ملسايرة اآلخرينالحرية يف أن يتعلم عىل وفق رسعته وقدراته، والوقت الذي يختاره للتعلم وال يكون مضط

ًة التعليمية متثل برنامجا تعليميا مصمام لتعليم وحدة معرفية معينة بتوفري مصـادر، أو والحقيب ً ً

 املتعلم ما يالمئـه منهـا واسـتخدامها بطرائـق متعـددة لتحقيـق  أن يختاربدائل تعليمية متعددة ميكن

 وإعـامل الفكـر يف التعامـل مـع محتويـات أهداف محددة ؛ لذلك فإن التعليم بها يوفر عنرص اإلثـارة،

إن التعليم بالحقيبـة التعليميـة يعتمـد أسـلوب .  واملتعلم فيها يكون محور العملية التعليمية.الحقيبة

التوجيه الذايت إذ تحتوي الحقيبة عىل إرشادات، وتعليامت توجه الطالب نحو األهداف التي يـراد منـه 

 .بلوغها

 بأنها وحدة تعليمية من أساليب التعلم الـذايت تسـتخدم أنشـطة وقد عرفت الحقيبة التعليمية

تعليمية متنوعة تشدد عىل أهداف محددة وتحقيق أهداف تعليمية ميكن أن تقاس مبقاييس مرجعيـة 

ًاملحك، وعرفت أيضا بأنها مجموعة من املـواد التعليميـة املرتابطـة التـي تعـالج مفهومـا معينـا، ومتـنح  ً ً

 ). 2004الحيلة، (تباع أسلوب محدد اختيار ما يالمئه من نشاط لتحقيق األهداف باملتعلم الحرية يف ا
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وأهم ما مييز الحقيبة أنها تتضمن أنشطة وبدائل ووسائل متعددة بحيـث ميكـن أن يقـال عنهـا 

أنها بيئة مصغرة محكمة للتعلم ترافق املتعلم أيـنام يكـون ومتنحـه فرصـة دخولهـا والتعامـل معهـا يف 

ًذي يختاره والرسعة التي تالمئه وأن التعلم بها يكون فعاالً وأكرث إتقانا ألنها تقـوم عـىل أسـاس الوقت ال ّ

ك أكرث مـن حاسـة لسلة، فضالً عن أن التعلم بها يرشىل وحدات صغرية تقدم بطريقة متسإتجزئة املادة 

 . يف عملية التعلم ملا تتضمنه من بدائل متنوعة

 . مكونات الحقيبة التعليمية

 : تكون الحقيبة من العنارص اآلتيةت

 ًاملحفظة التي توضع فيها الحقيبة مرتبة بطريقة تالئم الوحدة التعليمية املراد تعلمها. 

  دليل الحقيبة الذي يتضمن نظرة شاملة عن الحقيبة وإيضاح متطلبات العمـل بهـا، وفكـرة عامـة

 : عن الحقيبة ومكوناتها، والسري فيها فهو يتضمن

 بة الذي يعرب عن الفكرة األساسية أو موضوع الوحدةعنوان الحقي . 

 ًإيجازا بالفكرة األساسية للوحدة. 

 أهمية الحقيبة وأسباب استخدامها . 

 تعليامت وإرشادات توجه املتعلم وترشده إىل كيفية استخدام الحقيبة . 

 ًمخططا آللية السري يف الحقيبة . 

 قيبةاألهداف السلوكية املطلوب تحقيقها بدراسة الح . 

 والغـرض مـن هـذا . االختبار القبيل لقياس األهـداف التـي يجـري السـعي لتحقيقهـا بعـد الـتعلم

االختبار تحديد النقطة التي يبدأ منها املتعلم، وما إذا كانت به حاجة إىل دراسة الحقيبة أو أجـزاء 

 . منها أم ال

 ًنوعة تبعـا لنـوع الحقيبـة فقـد تكـون املواد واألنشطة منظمة بطريقة متسلسلة، واألنشطة تتضمن بدائل مت

 . ًهذه األنشطة؛ قرائية، أو مشاهدات ، أو استامعا أو غري ذلك

  تكـونأن الوحدة التعليمية مجزئة يف وحدات صغرية عندما تكون الوحدة األساسية كبرية وينبغي 

راسـة لكل وحدة أهداف سلوكية قابلة للتحقق يف وقت قصري، وقد تتحقق عىل مراحـل يف أثنـاء د

 . الحقيبة

  االختبارات الذاتية وهي اختبارات يواجهها املتعلم بعد دراسة كل جزء أو كل وحدة مـن وحـدات

 . الحقيبة الغرض منها التأكد من تحقق أهداف دراسة الوحدة
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  ًاالختبار البعدي وهو االختبار القبيل نفسه ويكـون اختبـارا تحصـيليا الغـرض منـه قيـاس أهـداف ً

 . الحقيبة كاملة

 عـىل املـتعلم  ها توفري فرص تعلم أخرى  ملساعدةاألنشطة اإلثرائية وهي أنشطة إضافية الغرض من

 . تحقيق األهداف املطلوبة

 املصادر واملراجع التي اشتقت معلومات الحقيبة منها التي ميكن العودة إليها عند الحاجة . 

  وأدلـة اإلجابـة الصـحيحة لالختبـار أدلة اإلجابة الصحيحة لالختبارات الذاتية الخاصة بكل وحـدة

 . القبيل واالختبار البعدي

 . مراحل تصميم الحقيبة التعليمية

 : مير تصميم الحقيبة بالخطوات اآلتية

 تحديد الوحدة التعليمية أو املادة التي يراد تعليمها بالحقيبة التعليمية . 

 ابطةدراسة الوحدة التعليمية وتجزئتها إىل وحدات صغرية متتابعة مرت . 

 تحديد األهداف الخاصة بتعليم الوحدة وتحديد أهداف الوحدة الصغرية . 

  تنظيم محتـوى الوحـدة األساسـية بطريقـة تـوفر مبـدأ التتـابع والتكامـل وتجزئـة املحتـوى إىل

وحدات صغرية لغرض تسهيل عملية الـتعلم وتـوفري فرصـة اإلتقـان مـع مراعـاة دعـم املحتـوى 

 .  وحدةعة خاصة بكلطة وخربات ووسائل متنوبأنش

  ًبناء االختبار القبيل الالزم لقياس األهداف التي تم تحديدها مراعيا معايري الصـدق واملوضـوعية

 . والثبات والشمول

 بناء دليل اإلجابة الصحيحة لالختبار القبيل الذي هو  نفسه االختبار البعدي . 

 بناء أدلة اإلجابة عن االختبارات الذاتية . 

 لحقيبة وعنوانات وحداتها الفرعيةتحديد عنوان ا . 

  كتابة النظرة الشاملة للحقيبة ومحتوياتها وآلية التعلم بها، ومعايري التعلم بهـا وتتضـمن عنـوان

 . ت السري يف دراستهاتعلمني املستهدفني بها ، وتعليامالحقيبة، وأهميتها وأهدافها وامل

 نهايةوضع مخطط للسري يف دراسة الحقيبة من البداية حتى ال . 
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 . تقديم الحقيبة للمتعلمني

 : تقدم الحقيبة التعليمية كام يأيت

 عزيـزي الـدارس أضـع بـني يـديك هـذه : وصف الحقيبة وتقديم نظرة شاملة عنها بعبارات مثل

بحيـث : .............. ًوتتعلم بهـا معتمـدا عـىل نفسـك وهـي تتضـمن....... الحقيبة التي توفر لك

 . املةتدرج مكونات الحقيبة ك

 عزيزي الدارس إن ما متوقع منك بعد دراسـة هـذه الحقيبـة : عرض األهداف كأن يقال للطالب

 : ًأن تكون قادرا عىل

ِوهكـذا بحيـث يحـدد جميـع األهـداف . محددات السلوك + فعل يصف السلوك املتوقع +      أن 

 . املطلوب تحقيقها

 ًلكيفيـة دراسـة الحقيبـة عـن طريـق ًعرض مخطط السري يف الحقيبة الذي يتضمن وصـفا كـامال 

 :مخطط توضيحي كأن يكون

 . الخ... قس إجابتك الصحيحة لالختبار القبيل    أخترب نفسك  قرأ األهداف ااقرأ الدليل     

 عزيزي الـدارس إن هـذه الحقيبـة تتضـمن بـدائل هـي : ن يقالالنشاطات واملواد التعليمية كأ :

ب، الكتب املقررة لك أن تستخدم منهـا مـا تشـاء لدراسـة فيلم متحرك، صور ثابتة، كراس مكتو

 : ..ن تشدد عىل أوحاول ..... موضوع 

  تقديم اختبار ذايت يف نهاية كل وحدة لقياس ما تحقق من أهداف الوحدة يتلـوه دليـل اإلجابـة

 . الصحيحة ألغراض املقارنة ومعرفة صحة اإلجابة

 . ميزات التعليم بالحقيبة التعليمية

 : لتعليم بالحقيبة التعليمية باآليتيتميز ا

 . تراعي الفروق الفردية بني املتعلمني .1

 . توفر للمتعلم فرصة اختيار األسلوب والنشاط الذي يالمئه .2

 . توجه مسار التعلم نحو األهداف التي تم تحديدها .3

 . املتعلم فيها يعتمد عىل نفسه يف التعلم .4

 ً.اتعلم فيها أكرث إتقانال .5

 . ادر تعلم وأنشطة متنوعةتزود املتعلم مبص .6

ًها ذاتياالتعلم بها عمل منظم موجه توجي .7 ً . 
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 . التعلم بها يوفر تغذية راجعة للمتعلم عن طريق التقويم الذايت .8

 .ميكن االستعانة بها يف حالة زيادة عدد الدارسني وقلة املعلمني .9

 . ّك أكرث من حاسة يف عملية التعلم فيكون التعلم فيها فعاالًترش . 10

 .  التعليم بالحقيبة التعليميةعيوب

 .التعليم بها يتطلب إعادة بناء املناهج التعليمية يف صورة حقائب تعليمية .1

 . نفراداتتطلب متابعة من املدرس لكل طالب عىل  .2

 . التعليم بها ال ينمي القدرة عىل التعبري والعالقات االجتامعية .3

 . املتعلم بها يكون أقل مستوى يف الثقافة العامة .4

ًتعلم بها يفتقر إىل اكتساب بعض املهارات كاملناقشة والحوار، والنقد، ألنه ال يتفاعـل كثـريا مـع امل .5

 . اآلخرين

 التعليم املربمج: ًعارشا

التعليم املربمج هو طريقة للتعلم الذايت الذي يراعي قدرات املتعلم ورسعته يف الـتعلم وحريتـه 

 .  الوقت الذي يريد أو عندما يشعر بالتعب أو املللعملية التعلم أو التوقف يفيف يف االستمرار، 

وهو طريقة من طرائق التدريس التي تقوم عىل تكنولوجيـا التعلـيم والـتعلم لـذلك فقـد شـاع 

استخدامه مع تطور التكنولوجيا وشيوع استخدامها يف التعليم، ويأيت استخدامه يف التدريس استجابة ملا 

 سـيام الوجوديـة حـول وجـوب مراعـاة الفـروق الفرديـة بـني دعت إليه بعـض الفلسـفات الرتبويـة ال

 . عتامد عىل أنفسهم يف التعلمالاملتعلمني وتدريب املتعلمني ل

علم عىل قيادة تعلم الذايت الذي مبوجبه يعمل املوقد عرف التعليم املربمج بأنه نوع من أنواع ال

ًيمي أعـد مسـبقا لـتعلم مـادة تعليميـة املتعلم وتوجيهه نحو السلوك املطلوب مامرسته يف برنامج تعل ّ

ًإعدادا خاصا وعرض يف   . الحاسوبصورة كتاب، أو عىل آلة تعليمية كً

 ً عرف أيضا بأنه محاولة لتحقيق هدف أو أكرث عن طريق تحليل الخربات التيو

ً منها الوصول إىل تلك األهداف تحليالً دقيقا، ثم تقدميها للمتعلم بشكل تـدريجي يراد

 خـطـوات متسلـسـلة تـضـمن متـكـني اـملـتعلم ـمـن اـسـتيعابها، والتفاـعـل معـهـا، متـتـابع ب
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 ). 1998جامل،( األهداف ًواالستجابة لها مبفرده واالهتامم باستخدام استجابات املتعلم أساسا ملا تحقق من

 : ويستند التعليم املربمج إىل رؤية سكرن الذي يرى أن التعليم املربمج يتأسس عىل

 عليمية وتقسيمها عىل أجزاء يسهل تعلمها وإتقانهاتحليل املهمة الت . 

  ًاملثري واالستجابة بافرتاض أن املوقف الذي يوضع فيه املتعلم ميثل مثـريا لـه يتطلـب اسـتجابة

من املتعلم، وأن االستجابة بالتعليم املربمج تنجم عن التفاعل بني املـتعلم واملـادة، أو املوقـف 

  .التعليمي الذي وضع فيه املتعلم

 اسـتجابته سـتجابته فـإذا مـا عـرف املـتعلم أن التعزيز الذي يقع عندما يعرف املتعلم نتيجة ا

كانت صحيحة يحصل عنده تعزيز داخيل يدفعه لالنتقال إىل الخطوة التالية بحـامس وفاعليـة 

 . أكرث

 ات  يعني أن التعلم مبوجب التعليم املربمج يسري عىل وفق قدراالتالؤم وقدرات املتعلمني وهذ

 . املتعلمني الذاتية من دون أن يتّقيد بزمن محدد كام هو الحال يف التعليم االعتيادي

 إن التعليم املربمج يقتيض أن يقوم املتعلم أداءه ذاتيا: التقويم الذايت.ً 

ا هـو جديـد ويف ضوء ما تقدم فإن املتعلم يف التعليم املربمج ينطلق مـن تعلمـه السـابق إىل مـ

ًب املادة مبوجبه ترتيبا منطقيا متدرجا من السـهل إىل الصـعب بلغـة تتسـم  ترتبأسلوب منطقي منظم ً ً

 : بالدقة والوضوح وأشكال متعددة قد تكون

 .أسئلة ذات إجابات قصرية كاالختيار من متعدد، أو الصواب والخطأ -أ 

 .عبارات أو رشح مفهوم -ب 

 .  أو عبارات ناقصة يطلب من املتعلم إكاملهاجمالً -ج 

جـزاء صـغرية، أو أورة التي يقدم بها محتوى مادة التعلم فإنها تقـدم عـىل شـكل ًوأيا كانت الص

ًفقرات يطلق عىل كل منها إطار وتقدم هذه اإلطارات بالتتابع وميثل كـل منهـا مثـريا يتطلـب اسـتجابة 

من املتعلم تنتهي بحصوله عىل تغذية راجعة وعندما تكـون اسـتجابته صـحيحة فـإن هـذه االسـتجابة 

 . ر املتعلم باالرتياح وثقته بقدرته عىل اإلنجازتعزز بشعو

ـه مســتعينا  ـق قدراـت ـىل وـف ـتعلم ـع ـة اـل ـدم يف عملـي ـربمج يتـق ـيم اـمل ـتعلم مبوجــب التعـل  ًواـمل
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 . بإرشادات املعلم الذي يكون دوره مراقبة املتعلمني، وتقديم املساعدة لهم

املطلـوب تحقيقهـا وتحليـل  األهـداف يـدوعىل أساس ما تقدم فإن التعليم املربمج يقـتيض تحد

املادة وتجزئتها إىل أجزاء صغرية مرتابطة، ثم عرض املادة يف أطر متتابعة، تنتهي بتعريف املتعلم نتيجة 

 . استجابته وال يجوز االنتقال من اإلطار إىل إطار آخر قبل إتقان اإلطار السابق

 . أنظمة التعليم املربمج

 : للتعليم املربمج نظامان

تدرج مـن السـهل إىل الصـعب ت مبوجبه ترتب املادة يف خطوات متسلسلة ظام الخطيالن: األول

ة، وإىل ًيرتبط السابق منها بالالحق ومتثل كل خطـوة إطـارا يحتـوي عـىل معلومـة، أو مشـكلة، أو عبـار

خفيـة مطلـوب مـن املـتعلم تثبيـت اسـتجابته قبـل الكشـف عـن اإلجابـة يسارها اإلجابة الصـحيحة م

طلع عىل اإلجابة الصحيحة ليوازن بها استجابته فإن وجد استجابته مطابقـة لهـا ينتقـل الصحيحة، ثم ي

 . إىل اإلطار التايل، وإن مل تكن صحيحة يعود إىل اإلطار نفسه حتى يتمكن من تعديل استجابته

إن هذا النظام ال يتقبل من املتعلم أكـرث مـن اسـتجابة واحـدة، ولـيس لـه أن يعطـي أكـرث مـن 

 . ا يعود إىل ما بدأ منههحدة قد تكون صحيحة، وقد تكون خاطئة وعنداستجابة وا

 .والشكل اآليت ميثل هذا النظام من التعليم املربمج

 

 

 



  طرائق التدريس الحديثة

 

 361

11 

 
طر متسلسلة غري أن لكل فقرة أكـرث مـن أيف هذا النظام تقدم املادة يف : النظام املتشعب: الثاين

إحداها ثم يوازنها باإلجابة املخفيـة فـإن وجـدها صـحيحة ينقلـه الربنـامج إىل إجابة للمتعلم أن يختار 

إطار فرعي يتفرع عن اإلطار األول، وإن مل تكن صحيحة يتم توجيه املتعلم إىل إطار فرعي آخر يسـمى 

هم ما مييز هذه النظام عن النظـام الخطـي أاإلطار العالجي مهمته متكني املتعلم من تصحيح إجابته، و

اإلجابة يف هذا النظام مقيدة بوجوب اختيارها من بني إجابات محددة أما يف الخطي فهي مفتوحـة، أن 

 . ولكن النظام الخطي أيرس يف عملية التصميم وأكرث دقة يف تقديم املادة

 . خطوات التعليم املربمج

 : يبنى برنامج التعليم املربمج يف ضوء الخطوات اآلتية

 . قيقهاتحديد األهداف املطلوب تح )1

 . وصف السلوك النهايئ املتوقع من املتعلم بعد التعلم )2

 . تحليل املهمة التعليمية إىل مهامت صغرية )3

ًترتيب املهامت الصغرية ترتيبا منطقيا بحيث يؤدي إنجـاز املهمـة السـابقة إىل  )4 ً

 ) CD( أو برمجيـات حواسـيب وصياغة شكل الربنامج يف صورة كتـابالالحقة 

 

 املقابلة

إذا كان هدف البحـث مسـح
اآلراء والعينة أميني فـإن أداة

 :البحث املالءمة هي

 استجابة املتعلم االستجابة الصحيحة 
 اإلطار

 املالحظة

إذا كان هدف البحث تقـويم
األداء فإن أداة البحث املالمئة

 :هي

 االستبانة

إذا كان هدف البحـث مسـح
اآلراء واملبحوـثــون يتوزـعــون

ني منـاطق متباعـدة فـاألداةب
 :املالمئة هي
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 .  الربنامج للتأكد من صالحيتهأو غري ذلك، وفحص

ىل مـادة معينـة تسـاعدهم قديم أنشطة ميارسها الطلبة ذات صلة باملادة أو إرجـاع الطلبـة إت )5

 . عىل السري يف الربنامج

ًالبدء بتنفيذ الربنامج بالطريقة التي تالمئه فعندما يكون الربنامج محوسبا تفتح األجهزة ويبدأ  )6

ازن بينهـا وبـني اإلجابـة الصـحيحة املخفيـة للحصـول عـىل علم بتسجيل استجابته ثـم يـوتامل

 . التغذية الراجعة والتعزيز املالئم

 . تقويم الربنامج ونتائج التعلم بإجراء اختبار بعدي ملعرفة ما تم تحصيله من الربنامج )7

 . ميزات التعليم املربمج

 : يتميز التعليم املربمج مبا يأيت

  .يسهم يف إتقان املادة من املتعلم )1

يسهل عملية التعلم ويقلل من األخطـاء ألنـه يقـدم املـادة يف صـورة أجـزاء مرتابطـة يسـهل  )2

 . إتقانها

 . املتعلم فيه يكون محور العملية التعليمية )3

 . املتعلم فيه يعتمد عىل نفسه يف التعلم إىل حد كبري )4

 .يعالج عامل الفروق الفردية بني املتعلمني )5

 .  لدى املتعلمنيينمي القدرة عىل التفكري املنطقي )6

 . عيوب التعليم املربمج

 : يؤخذ عىل التعليم املربمج أنه

 محدود االستعامل يف التدريس . 

 يتطلب مواد وأجهزة قد يصعب توفريها . 

 عىل تصميم الربنامج وإعداده بشكل صحيحبعض املدرسني غري قادر  . 

 فرص اإلبداع فيه قليلة . 

 عية الفتقاره إىل التفاعل االجتامعيال يزود املتعلمني باملهارات االجتام. 

 قلام يسهم يف تحقيق األهداف الوجدانية . 

 استخدام الربامج املحوسبة يتطلب قدرة عىل استخدام الحواسيب قد ال ميتلكها بعض الطلبة. 
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 اإللكرتوينالتعليم : حادي عرش

ثة وأجهـزة الحاسـوب  طريقة يف التدريس تستخدم فيها وسائل االتصال الحدياإللكرتوينالتعليم 

ـات وـشـبكات اإل ـات البـحـث، واملكتـب ـت، والوـسـائط املتـعـددة كالـصـوت والـصـورة، والرـسـوم، وآلـي نرتـن

 وكل ماله صلة بعمليات االتصال من تقنيات حديثة، أو هـو أسـلوب يعتمـد عـىل الوسـائط اإللكرتونية

 ). 2009عطية، ( يف التواصل بني املعلمني واملتعلمني واملؤسسات التعليميةاإللكرتونية

ويف ضوء ما تقـدم فـإن املـتعلم يتواصـل مـع املعلـم ويكتسـب املهـارات والخـربات، واملعـارف 

 من دون الحاجة إىل وجـوده يف املدرسـة، أو قاعـة الـدرس، فالتفاعـل يف اإللكرتونيةباستخدام الوسائط 

م، وبينهم وبني املادة بوساطة هذا النوع من التعليم يجري بني املعلم واملتعلمني، وبني املتعلمني أنفسه

 والحال كـذلك مـع املعلـم يف هـذا النـوع مـن التعلـيم فهـو اإللكرتونيةالحواسيب التي تعرض الربامج 

د بزمن معني وقد أو من داخل املدرسة من دون التقيًيتواصل مع املتعلمني إلكرتونيا ، من داخل منزله 

 ، أو غـري متـزامن عـن طريـق  Online Learningزامن  من النوع الفوري املتـاإللكرتوينيكون التعليم 

 . اإللكرتوينالربيد 

 : إن ظهور هذا النوع من التعليم نجم عن عوامل كثرية منها

 االنفجار املعريف. 

 زيادة عدد املتعلمني. 

  دعم التعليم االعتيادي بتوفري املزيد من مصادر التعلم عن طريق شبكات االنرتنت. 

 ح لهم فرص التعليمُ التعلم ممن مل تتية حاجة البعض إىلتلب . 

 طالع عىل وجهات نظر اآلخرينتوفري فرص أكرب لال . 

 ًتوفري فرص لطرح اآلراء واالستفسارات بعيدا عن عوامل الخوف من اإلحراج أو الخجل . 

 توفري املعلومات بسهولة ويرس . 

 وسهلطالع عىل ما توصل إليه اآلخرون يف مجاالت املعرفة بشكل رسيع اال . 

 اختزال كلفة الدراسة. 

 الحد من األعباء اإلدارية التي تقع عىل املؤسسات التعليمية واملعلمني . 
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 :أساليب التعليم اإللكرتوين 

 : يتم التعليم اإللكرتوين بأسلوبني هام

تباعـه مـع الطلبـة يف داخـل اهـو أسـلوب ميكـن . Online Learningالتعليم اإللكرتوين املبـارش  .1

 أما باستخدام الوسائل اإللكرتونية للتواصل بـني أطـراف العمليـة التعليميـة مبـا خارجه  أو الصف

نرتنت ومـن خصـائص هـذا األسـلوب وتقنيات الحاسوب، واإل) CD(فيها تقنيات األقراص املدمجة

 : أنه

  يستخدم الوسائل اإللكرتونية يف التواصل واإلرسال واالستقبال. 

 ارجهإمكانية حصوله يف داخل الصف وخ . 

 ارتباطه بشبكات املعلومات اإللكرتونية املحلية والدولية. 

 ميكن للمعلم فيه اإلرشاف عىل تعلم الطلبة من داخل املدرسة أو من داخل بيته . 

 ومن ميزات هذا األسلوب : 

 .التغلب عىل عامل الخجل والرتدد لدى بعض الطلبة يف طرح اآلراء والتساؤالت  .أ 

 . لطلبة مع بعضهم وتواصلهم مع املعلمتوفري فرص كافية لتواصل ا .ب 

 . توفري فرص متكافئة للطلبة ليك يعربوا عن آرائهم، ويطرحوا تساؤالتهم . ج 

 .  كافية إلعادة الدرس أكرث من مرةًايوفر فرص . د 

 .يختزل الوقت والكلفة يف التعليم .ه 

 . يقلل من أعباء املعلم واملدرسة .و 

 : التعلم عن بعد .2

 مبوجبـه ميكـن للفـرد أن يتصـل Notonline Learningن هو تعلم يحصل بأسلوب غـري متـزام

مبصادر املعلومات أينام مـا تكـون  مبـا فيهـا الشخصـيات، واملكتبـات، واملؤسسـات التعليميـة بوسـاطة 

نرتنت، وقد عرف التعلم عن بعد منذ زمن بعيد، وما الدراسات املفتوحة اليوم إال شـكل مـن شبكات اإل

 من األشخاص الذين مل يتمكنـوا مـن االلتحـاق باملـدارس كل رئيسه ويستخدم هذه األسلوب بشأشكال

 بأعامل وظيفية، أو مهنية، أو تجاوز أعامرهم السن النظـامي ومـن خصـائص هـذا النشغالهمالنظامية 

 : األسلوب

 . ن تعليم نفسه فهو يعلم نفسه بنفسهأاملتعلم فيه يتحمل املسؤولية كاملة  .1
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 .صال املختلفة مبا فيها وسائل االتصال اإللكرتويناملتعلم فيه يستخدم وسائل االت .2

 .ن يتعلم مبفرده أو ضمن مجموعة صغريةأاملتعلم مبوجبه ميكنه  .3

 .التعلم فيه يتم عىل وفق رسعة املتعلم وقدرته والوقت الذي يختاره .4

 . ًعملية التقويم فيه تتم ذاتيا، وبشكل مستمر .5

 ). 2006،الفراجي،وأبو السل(عملية التعليم ميكن أن يسهم أناس آخرون إىل جانب املعلم يف  .6
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